


PLAKETA SAMUELA 
JURKOVIČA

Zdenovi Sedláčkovi: nastúpil do družstva 
v roku 1978 na funkciu samostatného 
zásobovača, neskôr aj funkciu vedúceho 
strediska dopravy. Od roku 1996 bol 
aj členom volených orgánov družstva – 
predsedom komisie SOČaZ a od roku 2006 
je členom predstavenstva družstva. Za jeho 
dlhoročnú prácu, 30 rokov v družstve a pri 
príležitosti jeho životného jubilea 55 rokov 
odporúča Predstavenstvo družstva a komisia 
SOČaZ oceniť menovaného Plaketou 
Samuela Jurkoviča.

DIPLOM PREDSEDU CPS

Pavlovi Števlíkovi: nastúpil do družstva 
v roku 1972 na pracovné miesto klampiar, 
kde nepretržite pracuje dodnes. V roku 2001 
bol zvolený za člena predstavenstva družstva 
a túto funkciu vykonával do roku 2006. 
Za jeho dlhoročnú prácu, 36 rokov v družstve 
vo svojom odbore, za prácu vo volených 
orgánoch družstva a pri príležitosti životného 
jubilea 55 rokov odporúča Predstavenstvo 
družstva a komisia SOČ a Z oceniť 
menovaného Diplomom predsedu CPS.

Jánovi Mudroňovi: je dlhoročným 
pracovníkom nášho družstva. Po vyučení 

nastúpil do družstva v roku 1967 
na pracovné miesto klampiar. 
Po pracovnom úraze ako čiastočný 
invalid pracuje od roku 2002 vo 
funkcii člena závodnej stráže, 
neskôr ako člen vlastnej ochrany 
družstva a momentálne ako 
informátor a člen protipožiarnej 
hliadky. Za jeho dlhoročnú aktívnu 
prácu, 41 rokov v družstve a pri 
príležitosti dovŕšenia životného 
jubilea 60 rokov odporúča 
Predstavenstvo družstva a komisia 
SOČ a Z oceniť menovaného 
Diplomom predsedu CPS. 

Blahoželáme!
Pri príležitosti pracovného a životného jubilea 
udelilo Predstavenstvo COOP PRODUKT 
SLOVENSKO vyznamenanie pracovníkom 
výrobného družstva Robstav Liptovský Mikuláš
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editoriál

Milí družstevníci,
 
opäť uplynul čas a my sme sa ocitli pred záverom 
kalendárneho roka. Preto ako starostliví hospodári by 
sme sa mali na chvíľu zastaviť, obzrieť brázdu toho poľa, 
do ktorého sme vkladali svoju prácu i um.

Obzrieť sa na výsledky práce celej spoločnosti, ktorej 
neodmysliteľnou súčasťou je aj naše združenie 
COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Aký teda bol pre nás práve odchádzajúci rok?

Určite naplnený únavou i starosťami o každodenný chlieb, 
ďalšiu existenciu družstiev, ale i radosťami z mnohých 
malých či väčších úspechov a aj z dobre vykonanej práce. 
Je za ním skrytých množstvo prebdených nocí vedúcich 
pracovníkov, niekoľkohodinové sedenia predstavenstiev, boj.

Tak ako všetky podnikateľské subjekty, aj nás 
postihla svetová hospodárska kríza, ktorá 
v spojení s prechodom na novú menu Euro 
a s dlhotrvajúcimi problémami hlavne 
v textilnej výrobe sťažila prácu mnohým 
družstevným kolektívom.

Aj keď dlhodobo pretrváva trend 
poklesu členských družstiev a ich 
členskej základne, možno s hrdosťou 
skonštatovať, že väčšine družstevníkov 
sa podarilo prekonať súčasné 
problémy podnikateľského 
prostredia a dokázať svoju 
životaschopnosť i potenciál pre 
ďalšie napredovanie.

Milí členovia  
i zamestnanci členských družstiev, 
 
zápas síce neskončil, končí len jeho ďalšia etapa. 
Dovoľte mi poďakovať sa Vám za každodenné 
úsilie, ktoré venujete rozvoju svojho výrobného 
družstva. Prajem Vám úspešné dofinišovanie 
zostávajúcich dní odchádzajúceho kalendárneho 
roku, pokojné a láskyplné vianočné sviatky v kruhu 
svojich najbližších, nerušený relax a oddych. 

A v novej 365-ke všetkým želám, aby sme žili 
múdro a rozumne, aby sme nachádzali viac 
šťastia a spokojnosti tak v osobnom živote, ako 
aj v živote každého družstva i celého výrobného 
družstevníctva. 

Ing. Iveta Chmelová, 
predsedníčka CPS
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Poradu viedla Ing. Iveta Chmelová, predsed-
níčka CPS. Program stretnutia tvorili tri te-
matické okruhy: sociálny podnik a chránené 
dielne v podmienkach súčasnej legislatívy, 
nový úverový produkt, informácie predsedu 
CPS.

Po krátkom úvode do problematiky so-
ciálneho podniku a chránených dielní 
PhDr. Matilda Križanová odovzdala slo-
vo zástupcovi Úradu práce vo Zvolene, 
Ing. Miroslavovi Beličovi, ktorý vysvetlil 
predovšetkým interné normy a systém pre-
plácania mzdových nákladov na znevýhod-
nených zamestnancov  sociálnych podnikov. 

V dňoch 25. – 26. novembra sa v priestoroch hotela Hviezda 
v Dudinciach konala celoslovenská porada predsedov výrobných 
družstiev. Zúčastnili sa jej zástupcovia 43 VD.

Celoslovenská porada 
predsedov výrobných družstiev
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Prvých 12 mesiacov Ústredie práce prepláca 
na každého znevýhodneného zamestnanca 
50 % z celkovej ceny práce, percento sa vy-
počítava z priemernej mesačnej mzdy v hos-
podárstve, v tomto roku bola východisková 
suma 943,81 Eur, z ktorej 50 % je 471,91 
Eur.V ďalšom období sa prepláca 40 % z cel-
kovej ceny práce. Ing. Belič informoval aj 
o možnosti získania finančných prostriedkov 
na pracovného asistenta, ktorý poskytuje 
pomoc pri zamestnaní zdravotne postihnu-
tých.Výška finančného príspevku sa pohy-
buje od 41 % do 90 % z celkovej ceny práce 
v národnom hospodárstve, príspevok sa od-
víja od počtu hodín, ktoré pracovný asistent 
odpracuje.Prezentáciu doplnila Mgr.Želmí-
ra Ištvánová a uviedla niekoľko konkrétnych 
príkladov z praxe predovšetkým z pohľadu 
oprávnenosti nákladov. Upozornila, že v žia-
dosti o príspevok na zamestnávanie znevý-
hodneného uchádzača, ktorú predkladá za-
mestnávateľ Úradu práce, je potrebné presne 
vyšpecifikovať použitie tohto príspevku, 
nesmie sa napr. použiť na protipožiarne dve-
re. Na úpravu pracovného miesta je možné 
vyčleniť najviac 1700 Eur.

Ďalšou možnosťou ako získať príspevok 
na zamestnávanie, je prijatie absolventa, kto-
rý vykonáva absolventskú prax. Absolventa, 
ktorý je v evidencii úradu práce, je možné 
zamestnať na 4 hodiny denne, zamestnávateľ 
mu určí tútora, ktorý ho do danej profesie 
zaúča, pričom absolventa platí Úrad práce. 
Viacerí predsedovia využili priestor na otáz-
ky, ktoré sa týkali oprávnenosti nákladov 
na opravy v budovách, kde sú zriadené chrá-
nené dielne.

Nový úverový produkt prezentovala Ing.Ru-
manková, vedúca Odboru poradensko-práv-
nych služieb. Jedná sa o krátkodobý opako-
vaný úver z prostriedkov Podielového fondu 
CPS.Účastníci porady dostali k dispozícii ma-
teriál v písomnej podobe, v ktorom sú upres-
nené podmienky poskytnutia tohto úveru. 
Krátkodobý opakovaný úver je možné čerpať 
po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy 
o úvere, jeho poskytnutie je limitované výš-
kou 50% vypočítaného majetkového podielu 
družstva za rok, predchádzajúci roku podania 
žiadosti o krátkodobý opakovaný úver. Via-
cerí predsedovia vo svojich diskusných prí-

spevkov porovnali podmienky poskytovania 
úverov zo strany bankových inštitúcií a zo 
strany záujmového združenia, najmä pokiaľ 
ide o úroky.Zúčastnení sa zhodli na tom, že 
jednotlivé návrhy k predmetnému materiálu 
budú poslané v písomnej podobe do 4. de-
cembra, aby mohli byť zapracované na ďalšie 
zasadnutie Predstavenstva CPS. 

V rámci informácie predsedu CPS boli zá-
stupcovia VD oboznámení s hospodárením 
majetku združenia, s činnosťou CPS vo vzťa-
hu k ďalším domácim a medzinárodným 
družstevným organizáciám. Predsedníčka 
združenia, Ing. Iveta Chmelová, spomenula 
zmeny, ktoré nastali v personálnej oblasti, 
v systéme účtovníctva, hovorila o prijatých 
opatreniach v oblasti služieb ( Internet, 
elektronické bankovníctvo, spustenie Inter-
netového portálu pre predsedov) a o stave 
v oblasti revízií v jednotlivých nehnuteľnos-
tiach,ktoré sú v správe CPS.Záverečná časť 
informácií sa týkala interných záležitostí 
združenia. Po diskusii k jednotlivým bodom 
programu sa Ing. Chmelová poďakovala prí-
tomným za aktívnu účasť na tejto porade.
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zaujalo nás

Novým prezideNtom 
Medzinárodného družstevného 
zväzu je dame* pauliNe GreeN
V rubrike Zaujalo nás prinášame 
reportáž zo Ženevy, ktorá sa na jeden 
novembrový týždeň stala miestom 
stretnutia zástupcov družstevného 
hnutia z celého sveta. Svetové Valné 
zhromaždenie sa konalo v priestoroch 
Medzinárodného kongresového 
centra, ktoré sa nachádza v blízkosti 
sídla Organizácie Spojených národov 
a ďalších inštitúcií medzinárodného 
významu. Na rokovanie VZ 
a jednotlivých výborov sa 
zaregistrovalo takmer 700 delegátov.

Pohľad do rokovacej sály

Dame* Pauline Green – v strede

* britský šľachtický titul udelený žene
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Zástupcovia COOP PRODUKT SLOVENSKO sa zúčastnili Val-
ného zhromaždenia  CICOPY, výboru MDZ pre priemyselné, reme-
selné a sociálne družstvá, ktoré sa konalo 18. novembra. Členovia 
dostali správu o činnosti za predchádzajúce roky, ktorú ústne do-
plnili predstavitelia jednotlivých regiónov – Amerika, Afrika, Ázia 
a Tichomorie, Európa.

SúČASťOU PROGRAMU bOLI 
DOPLňUJúCE VOľby DO VýKOnnéhO 
VýbORU.

Najviac hlasov dostali kandidáti: Christian Simon z Francúzskej kon-
federácie VD, José Jorge Alvarino z Uruguajskej federácie VD a Bob 
Cannell z Co-operatives UK, strešnej organizácie z Veľkej Británie. 
VZ sa zaoberalo aj zmenou stanov v nadväznosti na zosúladenie so 
stanovami Medzinárodného družstevného zväzu.V programe práce 
na roky 2009 – 2012 si CICOPA stanovila za cieľ venovať viac pozor-
nosti regionálnej integrácii. V Európe je vytypovanou oblasťou Bal-
kán, v Amerike sú kľúčovými krajiny Mercosuru a družstevné hnutie 
v južnej a severnej Amerike. CICOPA má v úmysle poskytovať svojim 
členom služby v oblasti legislatívy a právnych informácií. V oblasti 
rozvoja sa vytvára sieť mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú 
projekty v spolupráci s družstevnými organizáciami. Posledne meno-
vaná aktivita prebieha v rámci projektu financovaného švajčiarskou 
nadáciou FAI.

Popoludní sa konal odborný seminár o udržateľnom rozvoji, na kto-
rom boli odprezentované konkrétne príklady z praxe, napr. likvidá-
cia odpadu vzniknutého zo zimných športov – skúsenosti výrobného 
družstva z oblasti Rhones -Alpes z Francúzska, alebo výroba udržateľ-
ného stavebného materiálu – príklad z Dánska.

Nasledujúce dni boli určené zasadnutiu delegátov Valného zhromaž-
denia Medzinárodného družstevného zväzu, ktoré otvoril a jeho prvú 
časť viedol generálny tajomník Ian McDonald. Prvý rokovací deň 
mal slávnostnejší charakter. Bolo to i vďaka prejavu primátora Žene-

vy Rémy Paganiho,ktorý spomenul tri dôležité roky: 1982, kedy sa 
Ženeva stáva sídlom Medzinárodného družstevného zväzu, r. 1997, 
kedy sa v tomto meste konalo svetové VZ a napokon rok 2009, kedy 
si pripomíname 60-te výročie od prijatia Ženevských konvencií, ktoré 
tvoria základ medzinárodného humanitného práva. Napriek mnohým 
dodatkom k  medzinárodným dohodám sme často svedkami toho, že 
nie vždy sa ľudské práva dodržiavajú a je práve úlohou sociálne orien-
tovaných inštitúcií, akou je aj MDZ, vytvárať spravodlivejšie prostre-
die. Primátor zakončil svoj príhovor poďakovaním sa medzinárodnej 
družstevnej komunite za to, že si za miesto svojho zhromaždenia zvo-
lila práve Ženevu.

Ďalšia časť programu bola venovaná pamiatke zosnulého prezidenta 
Ivana Barberiniho (7. 5. 2009). Guiliano Poletti, predseda talianskej 
organizácie Legacoop, uviedol videoprezentáciu prezidenta Barberini-
ho o globálnej kríze a budúcnosti družstiev.Film vyvolal množstvo 
spomienok na človeka, ktorý celý svoj život zasvätil družstevníctvu 
a od roku 2001 bol prezidentom MDZ. Autorom videa sa ich zámer 
nesporne vydaril, po skončení nastal spontánny potlesk.

Po prestávke bolo na programe vystúpenie popredného ekonóma pro-
fesora Jeremy Rifkina, riaditeľa Nadácie o Ekonomických trendoch.

Hlavnou časťou VZ však boli voľby do orgánov MDZ. Delegáti volili 
prezidenta a štyroch podpredsedov verejným hlasovaním.

Na post prezidenta bola jednomyseľne zvolená Dame Pauline Green, 
ktorá v družstevníctve pôsobí už 35 rokov a má skúsenosti aj z pôsobe-
nia v Európskom parlamente. V rokoch 2000 – 2009 zastávala funkciu 
výkonnej riaditeľky Cooperatives UK a v súčasnosti je koprezidentkou 
Cooperatives Europe.

Viceprezidentami jednotlivých regiónov MDZ sú: Stanley Muchiri 
za Afriku, Ramón Imperial Zuniga za región Ameriku, Li Chunsheng 
za Áziu a Tichomorie.Ian McDonald, generálny tajomník MDZ

Jeremy Rifkin
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zaujalo nás

Voľby členov Rady MDZ začali prezentáciou jednotlivých kandidátov, 
každý z nich mal k dispozícii 2 minúty, aby sa predstavil prítomným.

Po vysvetlení postupu volieb mali delegáti možnosť dať svoje hlasy 15 
kandidátom.

V tajnom hlasovaní získala Európa 8 zástupcov z družstevných organi-
zácií z týchto krajín:

Taliansko, Švédsko, Francúzsko, Ruská federácia, Veľká Británia, Bul-
harsko.

V záverečnej časti Valného zhromaždenia delegáti schválili nasledujúce 
rezolúcie k jednotlivým celospoločenským témam:

družstevný podnik a ekonomická kríza –
udržateľné hospodárenie s energiami –
družstvá a zmena klímy –
družstvá a mier –
družstvá a jadrové odzbrojenie.  –

Rok 2009 sa zapíše do histórie Medzinárodného družstevného zvä-
zu z viacerých dôvodov. Strešnú družstevnú organizáciu, ktorá už má 
za sebou 115 rokov fungovania, povedie žena. MDZ začne pracovať 
podľa nových stanov, k zmenám prišlo aj v systéme riadenia centra 
a regiónov, ako aj vo výbere a prerozdelení členských príspevkov.

Zavŕšením Valného zhromaždenia bola slávnostná rozlúčková recepcia 
v hoteli Interkontinental.Prominentným hosťom bol Juan Somavia, 
generálny tajomník Medzinárodnej organizácie práce.Vo svojom prí-
hovore sa zmienil o spolupráci dvoch medzinárodných inštitúcií, ktoré 
majú mnoho spoločného – vytváranie spravodlivejších podmienok pre 
život bežných ľudí a venoval sa i spomienke na Ivana Barberiniho, 
s ktorým ho spájali nielen kolegiálne, ale i priateľské vzťahy.Juan So-
mavia dôstojne ukončil tohoročné stretnutie predstaviteľov družstev-
níctva z celého sveta odovzdaním Ceny Rochdaleských pionierov,k-
torá bola v tomto roku udelená in memoriam Ivanovi Barberinimu 
za celoživotné zásluhy o rozvoj družstevníctva (cenu prevzala manželka 
prezidenta pani Nerina Barberini).

Rozlúčková večera, zľava nerina barberini s dcérou, 
Juan Somavia, Dame Pauline Green

Delegáti a hostia.
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Význam malých a stredných podnikov sa zdô-
razňuje čoraz častejšie v nariadeniach, ustano-
veniach a vyhláseniach čelných predstaviteľov 
EÚ i jednotlivých členských štátov. Čoraz viac 
si totiž uvedomujú, že veľké spoločnosti nie 
sú tým hlavným akcelerátorom ekonomiky, 
pretože ich veľkosť, hierarchia a nastavenie ich 
predurčuje pôsobiť v najefektívnejších pod-
mienkach a tak nemajú problém presunúť svoje 
závody a prevádzky tam, kde je to momentálne 
najvýhodnejšie. A preto sú jediným nositeľom 
stability, výrazným prispievateľom k tvorbe dl-
hodobých pracovných miest a rozvoju krajín 
a regiónov práve malé a stredné podniky. Malý 
podnik je bližšie k svojmu zákazníkovi, dokáže 
pružne reagovať na jeho potreby a priamo tak 
uspokojovať jeho často špecifické potreby. Dô-
ležitosť malých podnikov sa odráža už v Lisa-
bonskej agende pre rast a zamestnanosť, ktorá 
bola prijatá v roku 2000. V marci toho istého 
roku bola ako dôsledok tohto uznania význa-
mu MSP prijatá Charta malých podnikov, kto-
rá predstavovala akýsi prvý návod ako vytvoriť 
z Európy najlepšie prostredie pre mikrofirmy. 
V novembri 2005 Komisia následne predsta-
vila novú politiku pre malé a stredné podniky 
„Najprv mysli v malom“, ktorej cieľom bolo 
propagovať zručnosti prostredníctvom vzdelá-
vania a tréningu, zjednodušiť malým firmám 
vstup na trh, odstrániť legislatívne bariéry 
a podporovať ich participáciu na Siedmom 
rámcovom programe pre výskum. Opatrenia 
zamerané na malé firmy sa tým ale neskončili. 
V júli 2008 Komisia zverejnila návrh Zákona 
o malých podnikoch (Small Business Act), 
ktorého cieľom bolo zjednotiť všetky doterajšie 
iniciatívy do jedného legislatívneho dokumen-
tu. SBA vymedzuje desať princípov, ktorými 
by sa mali vlády jednotlivých krajín riadiť. Je 
to predovšetkým tvorba prostredia, v ktorom 
je podnikanie docenené. Keďže v Európe 
(na rozdiel od USA) sa bankrot považuje 
takmer za trestný čin a predstavuje niečo ako 
osobnú tragédiu, druhým princípom je sna-
ha zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí 
zbankrotovali, dostali druhú šancu. Ďalej by 
sa mala vo všetkých oblastiach tvorby legislatí-
vy dodržiavať myšlienka „najprv myslieť v ma-
lom“. K ďalším princípom patrí prispôsobenie 
verejnej správy a jej nástrojov potrebám malých 
podnikov, zjednodušenie prístupu k financiám 

a v neposlednom rade je to úsilie ťažiť z príleži-
tostí jednotného trhu, propagovanie pokroku 
a inovácie vo všetkých formách, podpora mik-
ropodnikov pri prijímaní environmentálnych 
výziev a umožniť im profitovať z rastu trhu. 
Na Slovensku sa snahy zamerané na MSP, 
osobitne v období finančnej krízy, zameriavajú 
predovšetkým na finančné nástroje a opatre-
nia, aj keď v tejto súvislosti neboli prijaté žiad-
ne špecifické programy. Zvýšenie základného 
imania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 
(SZRB) o asi 33 miliónov eur od začiatku roka 
2009 malo vytvoriť priestor na financovanie 
programov pre malých a stredných podnikate-
ľov. Popri tom sa do 31. marca malo pripraviť 
čerpanie úverovej linky Európskej investičnej 
banky v objeme 30-40 miliónov eur na rozvoj 
malého a stredného podnikania. 

Do toho istého dátumu malo byť zvýšené zá-
kladné imanie Eximbanky asi o 11,5 milióna 
eur. V rámci Mikropôžičkového programu 
plánuje vláda podporiť asi 500-750 podnika-
teľov, na čo má byť v rokoch 2009-2010 vyčle-
nených zo štátneho rozpočtu 5 miliónov eur. 
Ďalšia skupina opatrení sa týka predovšetkým 
inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti. 
V protikrízovom pláne vláda konštatuje, že je 
potrebné podporiť inovácie a transfer techno-

lógií, najmä pre MSP, za účelom riešenia ener-
getickej náročnosti, znižovania ekologických 
vplyvov a zvyšovania efektívnosti výroby. Vlá-
da sa preto rozhodla urýchlene zaviesť program 
na podporu vzniku sietí a klastrov, program 
podpory aktivít k zapojeniu slovenských fi-
riem do medzinárodných klastrov, vrátane vy-
užívania komunitárnych programov Komisie 
(napr. 7RP, CIP). Vo zvyšku Európy je iniciatí-
va SBA úspešná tiež zatiaľ iba obmedzene, ako 
dokladuje správa z konferencie Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorá sa 
konala 2. decembra tohto roku. Françoise Le 
Bail, zástupkyňa generálneho riaditeľa sekcie 
EK pre podnikanie a priemysel, informovala, 
že členské štáty k implementácii SBA pristu-
pujú rôzne – v niektorých prípadoch s lepší-
mi, v iných s horšími výsledkami. Podľa jej 
slov však došlo aspoň k významnému posunu 
vo vnímaní MSP. Samotná Komisia by mala 
svoju správu o priebehu implementácie SBA 
vydať v polovici decembra. Komisia podľa Le 
Bailovej verí, že proces je zatiaľ úspešný, no 
bude aj ďalej presadzovať rázny pokrok na ná-
rodnej úrovni čo predstavuje šancu i pre naše 
malé a stredné podniky.

Ing. Denisa Gajdová 
Fakulta podnikového manažmentu, EU

Európa zdôrazňuje  
výzNam malých podNikov
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zo života ssoš

V Súkromnej strednej odbornej škole v Po-
prade sme nevynechali ani jeden ročník tohto 
projektu, ktorého cieľom je vytvoriť zdravé 
sociálne prostredie pre oblasť výchovy a vzde-
lávania detí a mládeže. Aký priebeh mal tento 
jesenný deň 20. októbra 2009 pod Tatrami? 
Išlo o stretnutie žiakov, pedagógov a rodičov, 
ktoré bolo rozložené do viacerých častí:

DEJSTVO PRVé:  
žiaci – pedagógovia

Ráno, ôsma hodina, žiaden zvonček, nija-
ká výuka, školský rozvrh nefunguje. Žiaci 
a pedagógovia sa riadia heslom „škola hrou“. 
Rozbiehajú sa aktivity, ktoré sa tak veľmi 
líšia od iných pracovných dní. Športuchtiví 
chlapci a dievčatá v telocvični urputne bo-
jujú vo volejbalovom turnaji. Víťazný mix 
chlapcov a dievčat nastupuje do finále proti 
pedagógom a, čuduj sa svete, bez rešpektu 
ich poráža na celej čiare. Študenti, obľubu-
júci malé rýchle loptičky, si to zasa rozdali 
v stolnotenisovom turnaji na priestrannej 
chodbe školy. Rýchle, trénované prsty zatú-
žili zasúťažiť si v strojopisnej súťaži, kto je 
najrýchlejší a najpresnejší v písaní na PC. 
Kreatívne osobnosti sa cítili ako ryby vo 
vode pri výrobe strašidiel z obrovských tek-
víc, oceňujúc, že niektoré vypestoval sám 
riaditeľ školy, v súťaži nazvanej Halloween, 
iní zasa pri tvorbe zaujímavých plagátov 
v projekte Októberfest. Hlavy študované 
a najmä trénované sa pohrali so štvorčekami 
s číslicami aj bez nich v obľúbenej súťaži SU-
DOKU. Informácií chtiví študenti, cítiac sa 
ako doma, bez obmedzení, venovali sa práci 

s internetom. Tí poriadkumilovní esteticky 
upravovali okolie školy, skrátka brigádova-
li, teda lístie hrabali. Prváci prešli krstom 
a hneď absolvovali účelové cvičenie. Nuž 
a kto chcel mať úplný oddych aj od škol-
ských priestorov, obul si turistické topánky 
a išiel na výlet do Vysokých Tatier pozrieť, 
koľko tam už v októbri napadlo snehu. Táto 
fáza dňa bola príjemná a zábavná. Za snahu 
boli víťazi súťaží odmenení vecnými cenami, 
zväčša sladkosťami, ktoré financovala Rodi-
čovská rada.

DEJSTVO DRUhé:  
výbor Rodičovskej rady – vedenie školy – 
rodičia

S úderom 15. hodiny začína plenárna 
schôdza rodičovského združenia. Je naplne-
ná množstvom informácií o škole, reforme 
školstva, školských vzdelávacích programoch, 
mimovyučovacích aktivitách, prevencii proti 
nežiaducim javom a pod. Prebieha zúčtova-
nie financií Rodičovskej rady za uplynulý rok 
a prerokúva sa rozpočet pre nový školský rok. 
Pozitívom tejto fázy dňa je výrazne zvýšená 
aktivita Rodičovskej rady v porovnaní s mi-
nulými rokmi.

DEJSTVO TRETIE: 
triedni učitelia – majstri/majsterky 
odbornej výchovy – rodičia

O 16,30 hod. začínajú triedne schôdzky ro-
dičovského združenia, po zábave už niet ani 
chýru. Realitou sú informácie, konkrétnosti, 
riešenia problémov, stratégia, málo chvály 
na študentov. Medzi nami – na začiatku to 
vždy tak býva. Negatívom tejto časti dňa je 
smutné konštatovanie, že účasť rodičov zďa-
leka nie je stopercentná.

DEJSTVO ŠTVRTé: 
rodičia a ich deti

Večer, doma, definitívne je po zábave. Nuž, 
kto vie ako to dopadlo...

RESUME:

Ten deň však stál za to.

Ing. Gabriela Takáčová,  
zástupkyňa riaditeľa  

pre teoretické vyučovanie OP

„Škola hrou“
 
8. ročník Európskeho dňa rodičov a škôl je 
v Európskom roku kvality a inovácie. Je to projekt 
Európskej asociácie rodičov so sídlom v Bruseli.
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Každý úspešný muž alebo žena musí v dnešnej 
dobe dbať o svoj vzhľad. Vo svete úspešných sa 
totiž neupravený zovňajšok netoleruje. Preto 
je našou prvoradou úlohou vychovávať kva-
litných odborníkov schopných vyhovieť po-
žiadavkám trhu a byť konkurencieschopný vo 
svojom odbore. Dňa 4. decembra 2009 sa štu-
dentky SSOŠ Bardejov zúčastnili súťaže v líčení 
a účesovej tvorbe. Organizátorom kadernícko-
kozmetickej súťaže bola Stredná odborná škola 
obchodu a služieb v Humennom. Stretli sme sa 
tam so zástupcami škôl z Humenného, Vrano-
va, Sniny a Medzilaboriec. Súťažilo sa v kategó-
riách – odbor kaderník: Kráľ parketu, Rocková 
bábika a Viedenský bál, odbor kozmetička a vi-
zážistka: Sladké šesťdesiate, Havajská krása.

Už niekoľko rokov dokazujeme, že žiačky na-
šej školy, nielen kaderníčky, ale aj kozmetičky, 
patria medzi tých, ktorí sa vedia pohybovať 
vo svete súčasných módnych trendov. Účesy 
a líčenie, ktoré vytvorili naše žiačky na súťa-
ži v Humennom, boli nápadité s nádychom 
fantázie, ale učesané v súčasnom módnom 

trende s precíznym vypracovaním. To všetko 
ocenila odborná porota a výsledky sú pre nás 
veľkou odmenou. V  odbore kaderník žiačka 
3. A Silvia Kavuľová získala 1. miesto v kate-
górii Rocková bábika a zároveň aj ocenenie 
najlepšia kaderníčka súťaže. Žiačka 1.VK Ve-
ronika Cvikliková sa umiestnila na 2. mieste 
v kategórii Viedenský bál. V odbore kozme-
tička 1. miesto a titul najlepšia kozmetička 
súťaže získala Jana Stupinská žiačka 2.F.

Poďakovanie preto patrí všetkým súťažia-
cim a ich modelom, organizačnému tímu, 
majsterkám odborného výcviku, učiteľkám 
odborných predmetov a vedeniu školy. Líče-
nie a účes modelky musia harmonizovať s jej 
oblečením. Osobitné poďakovanie preto pat-
rí majiteľke módneho salónu CINDERELLA 
v Bardejove, ktorá nám požičaním šiat zo svo-
jich nových kolekcií už niekoľkokrát pomoh-
la pri zvýraznení celkovej vizáže modeliek. 

Ing. Zuzana Šoltisová 
Foto: Ing. Mária Mihalčinová

Kaderníčky a kozmetičky zo Súkromnej strednej 
odbornej školy Bardejov si zasúťažili v Humennom.

Mikulášska show

Víťazky súťaže s majsterkami 
odborného výcviku

Silvia Kavuľová s modelkou – 
víťazka v odbore kaderník

Jana Stupinská s modelkou – 
víťazka v odbore kozmetička

Veronika Cvikliková s modelkou – 
2. miesto
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I. ČASť

Už pri odbočke do chatovej oblasti kontro-
lovali účastníkov, či majú „družstevnú totož-
nosť“ a môžu ich do areálu vpustiť, Mikuláš-
sky zbojník Zdenko so svojim kamarátom 
medveďom Walterom, pre zmenu z Bratisla-
vy. V samotnom vestibule účastníkov vítali 
nástenné tabule s fotografiami a informácia-
mi o športových podujatiach vo výrobnom 
družstevníctve. 

 Po prezentácii, na povzbudenie dobrej ná-
lady, boli účastníci počastovaní medovinou 
a symbolickým perníkovým medvedíkom, 
ktorých pre účastníkov upiekli a pekne vy-
zdobili žiaci SSOŠ v Poprade. 

Po večeri účastníkov zrazu privítal pán Gre-
gor Repka, predseda R VSOČZ CPS, ktorý 
predstavil prítomných účastníkov, zástupcov 

Krásne slnečné počasie a dobrá nálada sprevádzali účastníkov XV. ročníka 
celoslovenského turistického zrazu v Tatranskej Štrbe.

Jubilejný turistický zraz

V medvedici v tichu lesa, 
družstevná to chasa plesá. 
Prišli oni veľmi radi,  
veď sú to všetko starí známi. 
Prišli veru oni zas,  
veď to bol jubilejný XV. zraz!!!

Za krásami Vysokých Tatier, ale aj za svojimi 
priateľmi z iných výrobných družstiev zavítali 
družstevníci v prvý októbrový víkend do úče-
lového zariadenia MŠ ČR zvaného MEDVE-
DICA na tradičný turistický zraz.

V dňoch 2. – 4. októbra 2009 tu Rada 
VSOČZ CPS za spolupráce s VD Robstav 
Liptovský Mikuláš zorganizovala už jubilejný 
XV. ročník celoslovenského turistického zra-
zu členov a zamestnancov členských družstiev 
COOP PRODUKT SLOVENSKO.
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z volených orgánov CPS, zástupcov HS i nové 
tváre z radov výrobných družstiev. Oficiálne 
zraz otvorila predsedníčka CPS Ing. Iveta 
Chmelová, ktorá spolu s podpredsedom CPS 
Ing. Kolejákom zavítali medzi účastníkov. 
V kultúrnej vložke rozveselil účastníkov zrazu 
pán Markuš z Pokroku Žilina a čo to o his-
tórií ubytovacieho zariadenia povedal jeho 
vedúci pán Fendek.

Pracovník Horskej služby pán Janiga vo svojej 
prednáške priblížil prítomným región Vyso-
kých Tatier. Premietol zaujímavé zábery z let-
ného i zimného ošatenia tatranských štítov. 
Účastníkom vysvetlili náročnosť jednotlivých 
trás i možné nástrahy. Vzhľadom na to, že 
tohtoročná jeseň bola pre milovníkov prírody 
prekrásna a predpoveď počasia na sobotu tiež 
priaznivá, trasy zostali v pôvodnom návrhu:

Štrbské pleso – Mlynická dolina – 1. 
Vodopád Skok – Sedlo bystrá lávka 
– furkotská dolina – Štrbské pleso 
Štrbské pleso – Popradské pleso – 2. 
Symbolický cintorín – Štrbské pleso 
Štrbské pleso – Solisko – furkotská 3. 
dolina – Štrbské pleso 
Medvedica – Štrbské Pleso 4. 

Túry sa šli za pekného slnečného počasia, po-
niektorí zvládli aj končiar navyše, poniektorí 
sa zase pobavili so sympatickým medveďom, 
ktorý bol, ako vidíte na fotografiách, skutoč-
ný. Ako uviedol autor fotografií Ing. Štefan 
Fába z Bratislavského Kovodružstva, bol rád, 
že sa Miško nehneval za to, že sa mu tu „ pro-
menádujú cez jeho obývačku“. 

Na chate si zase dobrí kamaráti doberali 
medveďa Waltera, že mu hladné deti behajú 
po svahu.

Najväčší záujem bol o trasu 1 a trasu 2. 
Účastníci ich zvládli unavení, ale v pohode. 
Samotní horskí vodcovia ich chválili, že boli 
disciplinovanou a veselou partiou. 

V sobotňajší večer unavení turisti relaxovali 
pri muzike v miestnom bare. V nedeľu dopo-
ludnia si zasúťažili v netradičných športových 
súťažiach. 

 V závere zrazu p. Gregor Repka, R VSOČZ 
CPS, poďakoval organizátorom z výrobného 
družstva Robstav L. Mikuláš, vedeniu zaria-
denia Medvedica i R VSOČZ CPS za pekne 
zorganizovanú akciu, účastníkom za discipli-
nované správanie a zaželal im šťastný návrat 
do ich domovov. 

Poďakovanie patrí aj výrobným družstvám, 
ktoré nám prispeli svojimi výrobkami.

Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť 
na webovej stránke CPS – informácie – tu-
ristický zraz.

Postrehy účastníkov z trasy č. 1:

Štrbské Pleso (1355m) – Vodopád Skok 
(1700 m) – Bystré sedlo (2314 m) – Furkot-
ská dolina – Solisko (1950 m) – Štrbské Pleso 
(1351 m)

Za slnečného rána sme sa vybrali do Tatranskej 
Štrby na „zubačku“, ktorá nás vyviezla na Štrb-
ské pleso . Nadýchaní čerstvého vzduchu, s ba-
tohom na chrbte, sme sa vydali po žltej značke 
smer Mlynická dolina, aj s 3- mi členmi hor-
skej záchrannej služby. Celkom nás bolo 26 tu-
ristov. Mlynická dolina je 6 km dlhá, terasovitá 
dolina s dominantnou pyramídou Štrbského 
štítu v jej závere. Skalnatý chodník nás privie-
dol k vodopádu Skok, kde sme si doplnili te-
kutiny, pofotili a stúpali sme viacerými prahmi 
k Capiemu plesu. Tam už chodník bol trošku 
náročnejší, dokonca dal aj zabrať, no stálo to 
za to. Výhľad na Capie pleso, Štrbský štít a py-
ramídu hrebeňa Soliska a Bášt bol fantastický, 
zaliaty slnečnými lúčmi. Ale pri pohľade na ne 
sme neverili, že vystúpime do Bystrého sedla 
(2314m), bola to výška a strméé! Zdolali sme 
aj to. Myslím si, že dosť rýchlo, prišiel nás po-
pohnať krásny hnedý maco, taký trojročák už 
pri plese. K sedlu bol už aj snehový poprašok, 
reťaze, ktoré sme hravo zvládli, aj keď unavení. 
Prvý krok v Bystrom sedle bol očarujúci. Ho-
vorí sa ako v nebi. Z pravej strany nás vítal pyš-
ný Kriváň, Furkotský štít, pod nami krištáľové 
Wahlenbergovo pleso, druhé najvyššie položené 
pleso vo Vysokých Tatrách. Jednoducho krása. 
Medzi skalami sme si našli miesto na oddych 
a posilňovačku( niečo vypiť, zajesť). Nabrali 
sme druhý dych a vybrali sme sa smer Furkot-
ská dolina, (5,5 km dlhá, úzka terasovitá dolina 
lemovamá hrebeňom Ostrej a Soliska) – chata 
Solisko, kde nás čakalo orosené pivo.

Unavení, ale hrdí sme sa vrátili do Tatranskej 
Štrby. Po sprche nás čakala výborná večera 
a aby nebola „svalovica“, aj tancovačka.
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hORáM ZDAR!

Postrehy účastníkov z trasy č. 2:

Túto trasu si vybralo najmenej účastníkov 
zrazu. Skupina sa zo Štrbského plesa po čer-
venej značke vybrala smerom na Popradské 
pleso. Na rázcestí pri Popradskom sa skupin-
ka rozdelila. Jedna sa držala pôvodného plá-
nu trasy a absolvovala pokojnú prechádzku 
okolo Popradského plesa. Navštívili Symbo-
lický cintorín, chatu na Popradskom a vrátili 
sa späť na Štrbské pleso. Druhá časť skupi-
ny, ktorú tvorili Robstaváci, sa vybrala sme-
rom hore na Mengusovskú dolinu. Nakoľko 
bolo ideálne počasie, na rázcestí nad Žabím 
potokom sa rozhodli pre výstup na Rysy. 
Po červenej značke sa popri Žabích plesách 
dostali do skalných častí trasy – istených 
fixnými lanami a reťazami – do slobodného 
kráľovstva Rysy a samotnú chatu pod Rysmi. 
Po krátkom občerstvení vyrazili cez sedlo 
Váhy na vrchol Rysov (2 499 m). To sa im aj 
o 13.00 hod. podarilo. Po celej trase výstupu 
bolo mnoho turistov, ale samotný vrchol Ry-
sov bol nimi doslova „prepchatý“. Nečudo, 
veď tak nádherný pohľad na panorámu Tatier 
sa nenaskytne každý deň. Dohodnutý časový 
limit 17.00 hod. na stanici zubačky na Štrb-
skom plese ich nútil pridať do kroku a tak sa 
tou istou trasou vrátili späť. O 16.30 hod. sa 
v pohode a zdraví na Štrbskom plese pripojili 
k ostatným účastníkom turistického zrazu.

II. ČASť

Výsledky z netradičných 
športových súťaží 
na XV. ročníku 
celoslovenského 
turistického zrazu.
V nedeľňajšie ráno sa tak ako na minulých 
zrazoch pokračovalo v netradičných športo-
vých súťažiach. Podľa miestnych možností 
prvou disciplínou bol 

KOP nA bRánKU MUžI

Víťazstvo si suverejne vykopal Pavol Slyško 
z Pokroku Žilina, ktorý už v prvom kole mal 
všetky tri pokusy úspešné. Na druhom mieste 
skončil jeho kolega,tiež Pavol Hrošovský, kto-

rý až v šiestom kole bol úspešnejší ako jeho 
súper Stanislav Piovarči z Družby Trnava.

žEny

U žien sa darilo opäť reprezentantke Pokro-
ku Žilina Ľubici Harteľovej, ktorá v prvom 
kole strelila dve bránky, na druhom a tre-
ťom mieste skončili dievčatá z výrobného 
družstva Vzorodev Topoľčany, ktoré mali 
po treťom kole rovnaké výsledky a tak roz-
hodcovská komisia pridelila dve druhé mies-
ta. V ďalšej disciplíne sa zase hádzalo, muži 
na basketbalový kôš, ženy tenisovými loptič-
kami na smetný kôš.

MUžI

Najpresnejšiu ruku mal Rudolf Fanfulík z Po-
kroku Žilina, ktorý už v prvom kole mal dva 
úspešné pokusy. Vo vyraďovacích kolách boli 
úspešní J. Mikula z Mikuláša a „medveď“ 
Walter z Bratislavy.

žEny

U žien mala najpokojnejšiu ruku Ľudmi-
la Balážová z Elektroplastu Prešov s dvo-
ma úspešnými hodmi už v prvom kole. 
O umiestnení na druhom a treťom mieste 
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medzi sebou súperili Anna Šišková zo Vzoro-
devu Topoľčany a Ľubica Harteľová z Pokro-
ku Žilina. Športová komisia nakoniec udelila 
opäť dve druhé miesta.

STREľbA Z PLynOVEJ 
PIŠTOLE

Do súťaže žien sa zapojilo iba 5 pretekárok. 
Vidno, že ženy ako „ nevojačky“ k týmto 
disciplínam moc neinklinujú. Víťazstvo si 
vystrieľala Ľubica Harteľová z Pokroku Ži-
lina s 11 zásahmi do čierneho, na druhom 
mieste skončila Anka Šišková zo Vzorodevu 
Topoľčany.

Muži boli odvážnejší, tých sa prihlásilo 14. 
V prvom kole boli najúspešnejší Dušan Dro-
pa z Robstavu a Ľuboš Brunovský z Družby 
Trnava, ktorí nastrieľali zhodne po 26 zása-
hov. Prvenstvo si v rozstrele vybojoval Ľuboš 
Brunovský a na treťom mieste skončil Julko 
Markuš z Pokroku Žilina s 25 bodmi. 

ŠíPKy

V šípkach si prvenstvo vybojovala Anka Šiš-
ková zo Vzorodevu Topoľčany pred Harte-

ľovou z Pokroku a svojou kolegyňou Evou 
Čisárikovou.

V súťaži mužov bol najúspešnejší Janko Mi-
kula z Mikuláša, ktorý už v prvom kole získal 
40 bodov a zabezpečil si prvé miesto. Rudolf 
Fanfulík z Pokroku a Dušan Dropa z Robsta-
vu získali zhodne 36 bodov. V druhom kole 

bol úspešnejší Fanfulík, ktorý trafil do čierne-
ho na 38 bodov, Dropa len 24.

Ceny súťažiacim odovzdal pán Gregor Rep-
ka, poverený predseda Rady výchovy starost-
livosti o členov a zamestnancov COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO.

Za RVSOČZ Gregor Repka

Dávame do pozornosti pripravovaný vládny návrh zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti. návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 
1. 12. 2009. Cieľom predkladaného návrhu je vytvorenie 
priaznivejších legislatívnych podmienok pre absolventov 
škôl a opätovný vstup na trh práce pre osoby, ktoré sa stali 
nezamestnanými z dôvodu skončenia pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov.

nAVRhOVAná úPRAVA ZáKOnA

podporuje vytváranie pracovných miest príspevkom  –
na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 50e 
zákona pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
podľa § 8 ods.1 písm. a) alebo k) zákona, a to nahradením 
podmienky trojmesačného vedenia v evidencii týchto 
uchádzačov o zamestnanie dňom nasledujúcim po dni 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich zaradení 
do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku 

na príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného 
miesta podľa § 50e zákona, 

zamedzuje účelové rušenie pracovných miest  –
zamestnávateľom so zámerom získať príspevok na podporu 
vytvorenia nového pracovného miesta podľa §50e zákona, 
a to ustanovením šesťmesačného obdobia, počas ktorého 
nebude možné podporiť zamestnanie zamestnanca 
prepusteného z organizačných dôvodov (§63 ods. 1 písm. 
a) a b) ZP) u toho istého zamestnávateľa.

Doplnením § 50e ods.1 a nového písmena k) v odseku 5 sa sprís-
ňujú podmienky z titulu zamedzenia zneužívania príspevku .
Doplnením § 50e ods.4 sa spresňuje dátum, od ktorého sa po-
skytuje príspevok na nové vytvorené pracovné miesto pre skupinu 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Doplnením nového písmena m) v § 50e ods.5 sa navrhuje dopl-
niť do dohody o poskytnutí príspevku záväzok zamestnávateľa za-
chovať novovytvorené pracovné miesto najmenej 12 kalendárnych 
mesiacov.

pripravovaNý Návrh zákoNa, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

legislatíva
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AQUA-ThERM

nitra 12. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, 
ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej 

a ekologickej techniky

9. 2. 2010 – 12. 2. 2010 
AGROKOMPLEX Nitra (www.agrokomplex.sk)

InDUSTRy EXPO

4. veľtrh nových priemyselných technológií materiálov 
a zariadení, C S I L, CARplast 

23. 2. 2010 – 25. 2. 2010 
INCHEBA Bratislava (www.incheba.sk)

nábyTOK A býVAnIE

20. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov 
spolu s výstavami SVETLO DOMOVA, byTEX, 

fÓRUM DIZAJnU

9. 3. 2010 – 14. 3. 2010 
AGROKOMPLEX Nitra (www.agrokomplex.sk)

C O n E C O

31. ročník veľtrhu stavebníctva, RACIOEnERGIA, 
CLIMAThERM, COnOCOInVEST, 

SLOVREALInVEST

 23. 3. 2010 – 27. 3. 2010 
INCHEBA Bratislava (www.incheba.sk)

AUTOSALÓn

20. ročník medzinárodného salónu automobilov 
bratislava 

13. 4. 2010 – 18. 4. 2010 
INCHEBA Bratislava (www.incheba.sk)

MEDZInáRODný STROJáREnSKý 
VEľTRh

17. ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu, 
EUROWELDInG, CAST-EX, ChEMPLAST, EMA, 

STAVMECh.

25. 5. 2010 – 28. 5. 2010 
AGROKOMPLEX Nitra (www.agrokomplex.sk)

AGROKOMPLEX

37. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska 
výstava, bIO–Agrokomplex, COOPEXPO, CObA, 

žIVnOSTEnSKé TRhy, REGIÓny SLOVEnSKA, 
ObnOVITEľné ZDROJE EnERGIE, KOnE A ľUDIA 

19. 8. 2010 – 22. 08. 2010 
AGROKOMPLEX (Nitra www.agrokomplex.sk)

AUTOSALÓn nITRA

18. medzinárodná výstava osobných, nákladných, 
úžitkových vozidiel a príslušenstva, CERTAS nITRA 

09. 9. 2010 – 14. 9. 2010 
AGROKOMPLEX Nitra (www.agrokomplex.sk)

ELEKTRO-EXPO 2010

medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky 
a energetiky

29. 9. 2010 – 1. 10. 2010 
INCHEBA Bratislava (www.incheba.sk)

MODDOM

15. ročník veľtrhu nábytku, bytových doplnkov 
a designu, TZb, ART 

20. 10. 2010 – 24. 10. 2010 
INCHEBA Bratislava (www.incheba.sk)

Kalendár vybraných veľtrhov 
a výstav na Slovensku v roku 2010
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Oprávnené projekty sú investičné projekty zamerané na:

rekonštrukciu stavebných objektov v oblasti priemyslu 1. 
a služieb za účelom zníženia ich energetickej náročnosti 
a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho 
povrchu objektov;

rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu 2. 
stlačeného vzduchu; 

zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby 3. 
a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; 
uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších 
výrobných technológií;

vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla 4. 
v zmysle Zákona č.309/2009 Z.z, s maximálnym 
inštalovaným výkonom do 10 MWe;

využívanie obnoviteľných zdrojov energie5. 

Súčasťou oprávnených projektov podľa bodov 4 a 5 môže byť aj:

výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie resp.  –
energetických médií rozvodov situovaných v areáli prijímateľa, 
uvedené nezahŕňa elektrické rozvody;
vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave. –

Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby 
oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného 
zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2008, 
ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov 
a spĺňajú podmienky stanovené v rámci výzvy. V rámci tejto výzvy 
je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich 
pod Cieľ Konvergencia. Uvedené zahŕňa Západné Slovensko 
(Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko 
(Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický 
kraj, Prešovský kraj). 

Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto 
realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti 
na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 26. októbra 2009 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

bLIžŠIE InfORMáCIE náJDETE nA WWW.CPSCOOP.SK, WWW.SIEA.GOV.SK.

PRIORITná OS 2 – EnERGETIKA

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby  
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
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Širokú  ponuku športových odevov a oblečenia na voľný čas ponú-
kalo výrobné družstvo ATAK Prešov. K  športovým odevom pridalo 
družstvo VZORODEV Prešov aj kostýmy, kabáty a pánske obleky 
zo svojej širokej ponuky a návštevníci si mohli vybrať aj z viacerých 
prezentovaných noviniek. Výrobné družstvo fATIA Trenčín potešilo 
pletenými svetrami, vestami a pulóvrami pre dámy aj pánov. S dám-
skou konfekciou sa už tradične predstavilo výrobné družstvo VZOR 
Zvolen, ktoré ponúkalo kabáty, plášte, kostýmy, sukne, šaty a no-
havice. K vytvoreniu typicky vianočnej atmosféry prispelo svojimi 
krásnymi ručne maľovanými vianočnými ozdobami aj výrobné druž-
stvo OKRASA Čadca a dekoratívnou a úžitkovou keramikou SLO-
VEnSKá ľUDOVá MAJOLIKA Modra. Zástupcovia výrobného 
družstva KOVOTVAR Kúty prezentovali výrobky z pozinkovaného 
a farebného plechu, vhodné na dekorácie a najmä na použitie v do-
mácnostiach. Veľkému záujmu sa tešili výrobky výrobných družstiev 
invalidov VELIX bratislava a nOVID nováky, ktoré zútulnia bý-
vanie každého z nás rôznym vianočným prestieraním, bytovým tex-

kúzlo vianočnej atmosféry
Stalo sa už tradíciou, že COOP PRODUKT 
SLOVENSKO v predvianočnom období pripravuje 
vianočnú prezentáciu činnosti slovenských a českých 
výrobných družstiev, s možnosťou priameho predaja 
družstevných výrobkov. Aj tento rok sa výrobné 
družstvá 10. decembra 2009 stretli v zasadačke 
na 6. poschodí a vo vstupných priestoroch CPS 
so svojimi stálymi, ale aj novými zákazníkmi.
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tilom, obrusmi, vankúšmi alebo poduškami. Kabelky a peňaženky 
z dielne výrobného družstva ĎUMbIER Liptovský Mikuláš určite 
potešia pod vianočnými stromčekmi všetkých, ktorým boli určené. 

Vôňa vianočných koláčikov, sladkých medovníkov i čečiny prilákala 
nakupujúcich do  priestorov, v ktorých prezentovala svoju činnosť 
a výrobky Súkromná stredná odborná škola Poprad. Ich ikebany, ad-
ventné dekorácie, svietniky, voňavé medovníky a drobné pečivo vhod-
ne dopĺňali peknú predvianočnú atmosféru .

Aj tento rok sa na našej predajnej akcii zúčastnili družstvá spoza hra-
níc, združené v Svaze českých a moravských výrobních družstev: VD 
VKUS frýdek Místek a MODĚVA Konice, ktoré ponúkali pánske 
a dámske oblečenie na voľný čas, paletká, plášte a bundy. 

Nováčikom na našich trhoch bolo PODAné RUCE – SOCIáLní 
DRUžSTVO Zubří, ktorých ponuka výrobkov zo skla vykúzlila 
úsmev na tvárach nejednej dámy. Náušnice, náhrdelníky, ale aj rôzne 

sklenené dekorácie budú  pod vianočným stromčekom isto vkusným 
darčekom.

O tom, že aj handicapovaní ľudia majú šikovné ruky a dokážu vytvoriť 
krásne veci, všetkých presvedčili členovia Asociácie zamestnávateľov 
občanov so zdravotným postihnutím v SR. DOM SVITAnIA Jaku-
bov ponúkal vianočné ozdoby z rôznych druhov materiálov, obrusy, 
podušky, škatuľky, fotorámiky a Chránená dielňa LUnA zo žarno-
vice potešila textilnými remeselnými hračkami, vyšívanými detskými 
tričkami, ale aj milými vianočnými dekoráciami. 

Dúfame, že tohtoročná vianočná prezentácia slovenských a českých 
družstiev bola dôstojnou a príjemnou bodkou za odchádzajúcim ro-
kom a veríme, že výrobky z dielne slovenských a českých družstiev 
a členov AZOZPu, ktoré sa ocitnú na vianočnom stole alebo pod via-
nočným stromčekom, potešia srdiečka všetkých, ktorým boli z lásky 
venované a prispejú ku krásnej vianočnej atmosfére v každej rodine. 

Z.C.
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zo života ssoš

Súkromná stredná odborná škola na Hviez-
doslavovej ulici v Bardejove opäť otvorila 
brány školy žiakom základných škôl a širokej 
verejnosti. Tentokrát to bolo formou akcie 
OTVORENÁ ŠKOLA. Uvedená akcia pre-
biehala v dňoch 19. a 20. novembra v čase od 
8.00 do 16.00 hod.

Zástupcovia všetkých učebných a študijných 
odborov sa prezentovali v telocvični školy 
svojimi prácami. Išlo o tieto učebné a študij-
né odbory: kaderník, hostinský, stolár, vlaso-
vá kozmetika, umeleckoremeselné spracova-
nie dreva, pracovník marketingu, spoločné 
stravovanie, nábytkárska výroba, kozmetička 
a vizážistka, propagačná grafika.

Súčasťou akcie boli:

informácie o štúdiu a odboroch, –

kvízy a súťaže pre žiakov základných  –
škôl so zaujímavými cenami pre víťazov,

strihanie vlasov, líčenie a maľba  –
ornamentov na tvár a telo pre žiakov 
základných škôl zdarma 

a ďalšie príjemné prekvapenia. –

V  ostatných priestoroch školy neprebiehalo 
tradičné vyučovanie, ale žiaci vykonávali rôz-
ne aktivity pod vedením pedagógov.

Medzi najzaujímavejšie patrila činnosť žiakov 
nového študijného odboru propagačná grafi-
ka, ktorí sa v ateliéri figurálnej kresby venova-
li kresbovej štúdii ľudskej hlavy podľa živého 
modelu aj fotografií.

Žiakov základných škôl zaujala taktiež čin-
nosť žiakov v novozriadenom kozmetickom 
salóne, kde sa  príjemnom prostredí žiačky 
venovali ošetrovaniu pleti a jej skrášľovaniu.

Aj napriek chrípke, ktorá šarapatila v okrese, 
navštívilo školu viac ako 500 žiakov základ-
ných škôl z Bardejova a okolia.

Text, foto: Ing. Mária Remková

Otvorená 
škola

pracovníci marketingu

kozmetičky

propagačná grafika
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Budova Starej tržnice 
v Bratislave na námestí 
SNP zmenila na určitý 
čas svoj účel. Pred 
vchodom sa nachádza 
pútač oznamujúci, že 
vnútri je nainštalovaná 
výstava „Magické 
Himaláje“ s podtitulkom 
Pokračovanie legendy 
ŠANGRI – LA.

Organizátorom tejto výstavy je český cesto-
vateľ, fotograf a horolezec Rudolf Švaříček 
a CK Livingstone. 

Táto výstava, ktorá je najväčšou expozíciou 
svojho druhu v Európe, ponúka návštevní-
kom možnosť oboznámiť sa s rôznymi etnika-
mi, kultúrami, zvyklosťami prostredníctvom 
veľkoformátových fotografií, filmovej projek-
cie a množstva nainštalovaných exponátov. 
Magické Himaláje nie sú len o horolezcoch, 
šerpoch, zdolávaní osemtisícoviek. Sú aj o In-
dii, Nepále, Tibete a Bhutáne. Všetkým, ktorí 
zavítajú do Bratislavy v tomto predvianoč-
nom období, odporúčam nájsť si trocha času 
a vkročiť do sveta pre nás tak exotického. Ak to 
nestihnete, nezúfajte, výstava potrvá do konca 
januára 2010, je otvorená každý deň okrem 
pondelka a vstupné pre dospelých je 5 euro.

Tip na voľný čas

relax
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relax

lyžiarska 
vetrovka

nepripravuj 
obed popruh vajíčko 

(lekársky)
nota bene 
skratka

dajú 
do správnej 

polohy
čistidlo 
na okná

2. časť 
tajničky náš lekár

ruský 
letecký 

konštruktér
vzadu

1. časť 
tajničky

osobné 
zámeno

ampérzávit

 ovanutie 
(básnicky)

podnik 
v Adamove

zdanil 
hovorove

kôrovec
existoval 

ohlas
organická 
zlúčenina

Pomôcky: 
ALAK, 

ABANA, 
INESA

stupňovitý 
vodopad

4. časť 
krížovky

nočný 
podnik

severský 
kopytník

starorímsky 
úradník

ampérhod. 
(značka ) 

 

španielsky 
člen
perla 

v tvare olivy

cenina

francúzsky 
atol

čiernomor. 
prístav

odevná 
tvorba
hviezda 

po anglicky

egyptská 
bavlna

súčasť 
éterických 

olejov

chvost 
po česky

druh 
zeleniny

buchnúť 
po angl.
švédska 

tlač. agent.

ihličnatý 
strom

kultúrny 
dom (skrat.)
náš filmový 

režisér

úradná 
písomnosť

surová 
nafta

značka 
ruských 
lietadiel

pivo 
po anglicky
tvrdo pracuj 

jedlá huba
Mária 
(dom.)

dával som 
rady

pre akú 
príčinu
3. časť 
tajničky

plošné 
miery

Indián
nápor

nit (zn.)
prúd

veľký klinec
juho

americké 
pohorie

šilt 
po česky

odroda 
nikelínu
podoba 

maďarsky

slovko úcty 
v Azii
chyť 

tamtí 

Ilona 
(domácky)

mliečna 
polievka

koralový 
ostrov
ruské 
mesto 

low noise
skratka kód 
Rumunska

Pomôcky: 
ARESTA 
ANTAL

remeň
súkala
5. časť 
tajničky

klieštovec
náš spevák

osobné 
zámeno

dlhý úzky 
čln

spojka

druh ma
lého koňa
cudzie žen. 

meno 

časť úst

Karol 
domácky
Mohame
dov radca

turecké 
sídlo

nemecký 
zápor
český 
súhlas 

zvetrané 
úlomky 

skál

existujete
zn. našej 

kozmetiky 

predložka oxid tita
ničitý

krík pes 
po rusky

Milí čitatelia, správne riešenie krížovky z predchádzajúceho čísla znie „Pretrhnutý povrázok bez uzlíka nezviažeš“ 
Vecnú cenu posielame Jurajovi Lengyelovi zo Svinnej, okr. Trenčín.
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K Vianociam neodmysliteľne patrí pečenie rôznych sladkostí, počnúc 
medovníkmi, drobným pečivom, zákuskami až po torty. Prinášame recept 
na skutočne sladkú tortu, ktorej príprava je časovo náročná, u nás je však veľmi 
obľúbená a pečieme ju nielen na Vianoce, ale aj pri iných rodinných sviatkoch. 

PRíSADy (na 1 tortu):

Cesto: 10 bielkov, 850g kryštálového cukru

Plnka:  10 žĺtkov, 1 celé vajce, 350g práškového cukru, 100g 
čokolády, 50g kakaa, 600g masla, 600g rastlinného tuku 
na pečenie

Poleva: 100g čokolády, 100g sušeného pokrmového tuku

POSTUP:

Bielky vyšľaháme na tuhý sneh, postupne doň zašľaháme cukor 
a misu dáme do vodného kúpeľa. Zmes šľaháme nad parou 15 minút, 
potom misu zložíme a ešte ďalších 10 minút šľaháme. Bielková zmes 
musí vychladnúť a byť lesklá.

Na 4 plechy dáme papier na pečenie, na ktorý sme si predtým 
nakreslili kruhy s priemerom 23 cm. Zmes rozdelíme na plechy 
a rozotrieme do nakreslených kruhov. Každý kruh sušíme pri teplote 
50 až 70°C asi 1 a ½ hodiny.

V inej mise zmiešame žĺtky, vajce, cukor, čokoládu a kakao a opäť 
nad parou miešame asi 10 minút. Keď zmes vychladne, prišľaháme 
do nej maslo aj rastlinný tuk.

Vysušené snehové kruhy pospájame plnkou, potrieme ňou aj 
boky a vrch torty. Z čokolády a tuku si pripravíme polevu, ktorou 
polejeme celú tortu a necháme schnúť. Ďalej zdobíme podľa vlastnej 
fantázie (šľahačkou, bielou čokoládou).

Čas prípravy: 60 minút 
Čas sušenia: 1 a ½ hodiny

Penová torta



tradícia, oriGiNalita, krása...

... taká je ponuka vianočných 
ozdôb z dielne výrobného 

družstva Okrasa Čadca. 


