


Milí družstevníci,
dni, ktoré práve žijeme, sú plné zátaras a ťažkostí. Prekonávať ich 
je úlohou a aj povinnosťou všetkých úspešných podnikateľských 
subjektov, teda aj nás, výrobných družstevníkov. 

Naše združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO ako najvyšší 
stánok všetkých výrobných družstevníkov by mal k plneniu 
náročných úloh pomáhať a slúžiť. Preto sme sa v aparáte združenia 
v období prvého polroku 2009 ubrali cestou podstatných 
zmien, ktoré smerovali k jedinému cieľu, t.j. k efektívnosti 
a hospodárnosti pri nakladaní s našim majetkom, a tým 
k vytvoreniu vhodnej základne podpory a ochrany pre všetkých 
členov združenia. Prvé výsledky sú už hmatateľné. 

Popri množstve systémových zmien sme nezabudli ani 
na dôstojnú reprezentáciu výrobného družstevníctva a jeho 
jednotlivých členov. Kľúčovým podujatím v tejto oblasti bol 
tohtoročný už 36. ročník medzinárodnej poľnohospodársko-
-potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX, ktorej súčasťou 
bol pre nás významný16. ročník medzinárodnej družstevnej 
kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO. Počas nej sa 
ukázala sila a tradícia slovenských výrobných družstiev, spolupráca 
s partnerským Svazem českých a moravských výrobních družstev. 

Výstava bola organizačne aj technicky zastrešená zamestnancami 
aparátu združenia. Samozrejme bez pomoci jednotlivých 
členských družstiev a súkromných stredných odborných škôl, 
bez ich aktívnej účasti vo výstavných či predajných stánkoch, 
by priestory pavilónu nepriniesli očakávaný výsledok. Preto mi 
dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí svojou troškou prispeli 
k dôstojnej reprezentácii nášho združenia, či sú zamestnancami 
výrobných družstiev, škôl, či aparátu COOP PRODUKT 
SLOVENSKO. Moje poďakovanie patrí aj zástupcom českých 
a moravských družstiev a aparátu ich zväzu. Spoločnými silami 
sme opäť ukázali tradíciu vzájomných vzťahov a konkrétnej úzkej 
spolupráce výrobných družstevníkov oboch krajín. 

A zápas nekončí. Pred novou plavbou dvíhame kotvy. Zaželajme 
si teda šťastnú cestu a len samé podnikateľské úspechy. 

Ing. Iveta Chmelová
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editoriál

PlaKeta saMuela jurKoviČa

Maňuchovej valérii: v družstve pracuje od 1. 2. 1974 ako robotníčka 
na výrobnej divízii. Je členkou KVSOČaZ. Je veľmi pracovitá, 
pracuje ako prípravárka sieťok na hospodárskom stredisku „Plošné 
spoje“, čo je práca veľmi precízna a zodpovedná.Za zodpovedné 
plnenie pracovných úloh navrhla členská schôdza družstva pri 
príležitosti odpracovaných 35 rokov v družstve menovanej udeliť 
vyznamenanie „Plaketu Samuela Jurkoviča“.

diPloM Predsedu CPs

nosekovej nadežde: v družstve pracuje od 2. 1. 1984. Svojou 
pracovitosťou a snahou vnikať do problémov a riešiť ich sa vypracovala 
z robotníčky na montážnej dielni na post vedúcej dielne na výrobnej 
divízii. Za zodpovedné plnenie pracovných úloh navrhla členská 
schôdza pri príležitosti odpracovaných 25 rokov v družstve menovanej 
udeliť vyznamenanie „Diplom Predsedu CPS“. 

užovičovej Ľudmile: v družstve pracuje od 4. 6. 1984 ako 
robotníčka na výrobnej divízii. Je veľmi spoľahlivá a lojálna 
k družstvu, preto je zaraďovaná vždy pri spúšťaní nových projektov. 
Pri príležitosti odpracovaných 25 rokov v družstve jej členská schôdza 
navrhla udeliť vyznamenanie „Diplom Predsedu CPS“.

andrášikovej lýdii: v družstve pracuje od 1. 6. 1979 ako robotníčka 
na výrobnej divízii. Je jednou z pilotných pracovníčok zaraďovaných 
do procesu pri spúšťaní nových výrobkov, pretože je veľmi 
zodpovedná. Za zodpovedné plnenie pracovných úloh navrhla členská 
schôdza pri príležitosti odpracovaných 30 rokov v družstve menovanej 
udeliť vyznamenanie „Diplom Predsedu CPS“.

tóthovi jurajovi: v družstve pracuje od 3. 7. 1984 ako údržbár 
na technickej divízii. Je pracovitý, spoľahlivý a je ochotný pomôcť 
kolegom pri riešení ich pracovných problémov. Za zodpovedné plnenie 
pracovných úloh navrhla členská schôdza pri príležitosti životného 
jubilea 50 rokov a zároveň odpracovaných 25 rokov v družstve 
menovanému udeliť vyznamenanie „Diplom Predsedu CPS“.

Blahoželáme!
Pri príležitosti pracovného a životného 
jubilea udelilo Predstavenstvo 
COOP PRODUKT SLOVENSKO vyznamenanie 
pracovníkom výrobného družstva Služba Nitra
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Témou prvého dňa konferencie boli teo-
retické východiská sociálneho podnikania 
v Slovenskej republike a Rakúsku. Kom-
pletný prehľad legislatívnych podmienok 
sociálneho podnikania priblížila účastníkom 
generálna riaditeľka sekcie práce Ing. Mária 
Janušová, PhD., z Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR.

V prezentácii oboznámila prítomných účast-
níkov s podmienkami vzniku a zakladania so-
ciálnych podnikov, ako aj s podmienkami po-
skytovania príspevku na podporu vytvárania 
a udržania pracovných miest v sociálnom pod-
niku, ktoré sú stanovené v zákone č. 5/2004, 
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskor-
ších predpisov. Súčasne informovala o zme-

nách, ktoré priniesla novela zákona o služ-
bách zamestnanosti, ktorou sa na prechodné 
obdobie do 31. 12. 2010 uvoľnili podmienky 
pre priznanie postavenia sociálneho podniku 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samospráv-
nych krajov, alebo založených rozpočtovou, 
alebo príspevkovou organizáciou, zriadenou 
obcou, alebo samosprávnym krajom. 

Mgr. Radovan Maxin, zástupca Sociálnej imple-
mentačnej agentúry, sa vo svojom vystúpení ve-
noval téme založenia sociálneho podniku v obci 
s finančnou podporou EÚ. Hovoril o dvoch 
možnostiach zakladania sociálnych podnikov:

Zakladanie sociálnych podnikov je možné 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia (projekt ESF). Ide o podpo-
ru budovania obecných sociálnych podnikov 
prostredníctvom výzvy na predkladanie žia-
dostí o nenávratný finančný príspevok z ESF. 

V programovom období 2007 – 2013 prebieha 
medzirezortná spolupráca medzi Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Minister-
stvom hospodárstva SR zameraná na podporu 
budovania obecných sociálnych podnikov. 

V súčasnom období sa pripravuje spoločná 
výzva. K navrhovaným oprávneným aktivitám 
patrí vznik a budovanie sociálneho podniku; in-
vestičná časť projektu by mala byť financovaná 
z prostriedkov Ministerstva hospodárstva SR. 
Na túto aktivitu sa predpokladá suma 140 mili-
ónov Eur, z toho 70 mil. Eur z kapitoly Minis-
terstva hospodárstva SR a ďalších 70 miliónov 
Eur z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Výzva zatiaľ nebola vyhlásená. 

Mgr. Maxin upozornil na kategórie oprávne-
ných prijímateľov pomoci, ktorými sú: obce, 
združenia obcí, neziskové organizácie posky-
tujúce všeobecne prospešné služby, záujmové 

zaujalo nás

bol názov konferencie, ktorá sa konala v Bratislave 
v dňoch 26. – 27. augusta 2009. Konferencia prebiehala 
v rámci „programu cezhraničnej spolupráce Slovensko 
– Rakúsko 2007-2013“ financovaného z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Sociálne podnikanie
v podmienkach „slovensko-rakúskeho prihraničného trhu práce“
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združenia právnických osôb založené obcami. 
Oprávnenými miestami realizácie projektu sú 
všetky samosprávne kraje, s výnimkou Brati-
slavského kraja.

Zaujímavé skúsenosti z Rakúska v oblasti za-
mestnávania osôb znevýhodnených na trhu 
práce sprostredkovala vo svojom vystúpení 
Iris Zwickerstorter z organizácie AMS Vie-
deň (Služby zamestnanosti Viedeň). Pre dl-
hodobo nezamestnaných, či už sú to zdravot-
ne postihnutí, alebo sociálne neprispôsobiví 
občania, existujú dve formy začleňovania ne-
zamestnaných a inak znevýhodnených sku-
pín občanov do pracovného procesu. Prvou 
formou sú „sociálno-ekonomické podniky“. 
Druhú formu predstavujú „verejnoprospeš-
né zamestnanecké projekty“. V oboch kate-
góriách sa vytvárajú tzv. „tranzitné pracovné 
miesta“, ktorých hlavným cieľom je privyk-
núť účastníkov na riadny pracovný pomer. 
Účastníci sú v projekte cca 6 mesiacov.

Ďalšou prednášajúcou bola Ing. Katarína 
Slamená, (Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR), ktorá poskytla prehľad vývoja 
sociálnych podnikov na Slovensku V registri 
sociálnych podnikov, ktorý vedie Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je v súčas-
nosti zaregistrovaných 39 sociálnych podni-
kov. Podľa zriaďovateľa je najviac tých, ktoré 
boli zriadené obcami (27). Plánujú vytvoriť 
cca 981 pracovných miest. Finančná spoluú-
časť príspevku na mzdy cez miestne príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je pláno-
vaná vo výške viac ako 4 milióny Eur.

Pokiaľ ide o zastúpenie činnosti podľa medzi-
národnej klasifikácie NACE, prevažujú služ-
by, administratíva a aktivity v obciach.

Druhý deň konferencie bol zameraný na príkla-
dy úspešnej praxe sociálneho podnikania v pri-
hraničnom regióne Viedeň- Bratislava/Trnava.

O činnosti sociálneho podniku, ktorým je 
občianske združenie EFKO, hovorila jeho 
riaditeľka Kornélia Sádovská. Občianske 
združenie EFKO vzniklo v roku 1999 a jeho 
cieľom je prispieť k prekonaniu tabuizovania 
problematiky duševného zdravia a odstra-
ňovaniu diskriminácie a segregácie psycho-
sociálne stigmatizovaných ľudí.

Osobitne podnetným bol ďalší inšpirujúci prí-
klad z praxe „Sociálny podnik v podmienkach 
mesta Svätý Jur“. Na prezentácii sa spoločne 
podieľali tí najpovolanejší – Ing. Alexander 
Achberger, primátor mesta Svätý Jur a Ing. Ka-

mil Pajer, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Pezinku. Určitou formou prípravy 
na zriadenie sociálneho podniku bolo pra-
covné stretnutie primátorov a starostov obcí 
okresu Pezinok a okresu Senec, ktoré sa kona-
lo v dňoch 11. a 12. marca 2009. Jeho cieľom 
bolo oboznámiť účastníkov s novelou zákona 
o službách zamestnanosti a novými nástrojmi 
aktívnej politiky trhu práce.

Zámer zriadiť sociálny podnik vo Svätom Jure 
bol predmetom rokovania a schválenia v mest-
skom zastupiteľstve. V etape realizácie vzniku 
sociálneho podniku významnú úlohu zohráva-
la skutočnosť, že mesto Svätý Jur nemá vlastné 
technické služby a zriadením sociálneho pod-
niku plánovalo riešiť starostlivosť o verejnú 
zeleň, údržbu mestského cintorína a rozsiahlu 
rekonštrukciu mestských chodníkov.

Prípravná fáza bola zameraná na vypracova-
nie podnikateľského zámeru a marketingovej 
stratégie. Dôležitou súčasťou plánovania bolo 
aj hospodárenie sociálneho podniku a jeho 

dopad na rozpočet mesta v jednotlivých ro-
koch pôsobenia sociálneho podniku. V máji 
sa uskutočnilo výberové konanie uchádza-
čov o zamestnanie k vytvoreným pracovným 
miestam podľa schválenej organizačnej štruk-
túry. Slávnostné otvorenie činnosti sociálne-
ho podniku sa konalo 1. júna 2009.

Primátor mesta zdôraznil úlohu strategických 
partnerov, vďaka ktorým sa podarilo uviesť 
do praxe myšlienku založenia sociálneho 
podniku. Patrili k nim:

spoločnosť Action „Z”, ktorá poskytla  –
podporu a pomoc pri zabezpečovaní 
materiálno-technického vybavenia pre 
vytvorené pracoviská sociálneho podniku, 
JV Intersad, s.r.o. – partner v oblasti  –
verejnej zelene,
1. Svätojurská, a.s., ktorá bola  –
rozhodujúcim strategickým partnerom 
v oblasti podpory a pomoci 
technického zabezpečenia potrieb 
sociálneho podniku a potenciálny 
zamestnávateľ pracovníkov v oblasti 
lesného hospodárstva.

Počas celého procesu založenia sociálneho 
podniku poskytol veľkú pomoc Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, predo-
všetkým pri výbere vhodných uchádzačov 
o zamestnanie. Rečníci sa nevyhli ani otázke 
prognózy udržateľnosti sociálneho podni-
ku a uviedli negatívne a pozitívne faktory. 
Do prvej skupiny patrí vplyv hospodárskej 
krízy na príjmovú časť rozpočtu mesta (16% 
zníženie podielových daní), jedným z pozitív 
je výrazné zlepšenie čistoty mesta a údrž-
by verejnej zelene a ekonomická výhodnosť 
vlastnej stavebno-údržbárskej činnosti.

Na záver prezentácie bol premietnutý foto-
grafický materiál z jednotlivých etáp budova-
nia sociálneho podniku.

Konferencia mala vysokú odbornú i organizač-
nú úroveň, čo ocenili všetci zúčastnení zo slo-
venskej i rakúskej strany. Veľkým plusom boli 
konkrétne príklady z praxe, ktoré sú dôkazom 
toho, že sociálne podniky pôsobiace v rámci 
obce, môžu byť veľkým prínosom pre jej samot-
ný rozvoj a pre jej obyvateľov. Nevyhnutná je 
však intenzívnejšia spolupráca viacerých zainte-
resovaných strán a podpora strategických part-
nerov, a samozrejme tiež vôľa samotných neza-
mestnaných občanov nespoliehať sa na dávky 
v hmotnej núdzi, ale snažiť sa zmeniť svoj život 
k lepšiemu a začleniť sa do pracovného procesu.
 H.C. 
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COOPEXPO 2009
Prezentácia družstevníctva
V dňoch 20. 8. – 23. 8. 2009 sa 
po šestnástykrát prezentovali 
výrobné družstvá na medzinárodnej 
družstevnej kontraktačno-predajnej 
výstave COOPEXPO 2009, ktorá 
sa stala už neodmysliteľnou 
súčasťou poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho veľtrhu 
AGROKOMPLEX 2009 v Nitre.

Prvý deň bol bohatý najmä na sprievodné podujatia. Po slávnostnom 
otvorení výstavy privítal predseda Predstavenstva Družstevnej únie 
Ing. Milan Mišánik, spolu s predsedníčkou COOP  PRODUKT 
SLOVENSKO Ing. Ivetou Chmelovou vládnu delegáciu na čele 
s prezidentom republiky p. Ivanom Gašparovičom.

V priestoroch stánku DÚ a CPS prebiehali pracovné a súčasne 
i priateľské stretnutia. Stretli sa tu aj zástupcovia výrobných druž-
stiev, združených v Stavebnom cechu na svojom zasadnutí. 

Tradičné stretnutie predsedov družstiev a riaditeľov SSOŠ s funkcio-
nármi CPS sa hlavne z kapacitných dôvodov konalo tento rok po pr-
výkrát v priestoroch Press centra. Stretnutie otvorila Ing. Chmelo-
vá. Vyjadrila radosť, že sa predstavitelia družstevnej rodiny stretli 
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v takom širokom zastúpení. Nemala tým na mysli len súčasných 
funkcionárov družstiev, ale aj tých, ktorí už aktívne nepracujú, ale 
za to sa radi medzi družstevníkov vracajú. Stručne zhrnula podstatu 
a význam výstavy pre výrobné družstvá a nešetrila slovami vďaky 
a uznania za vzornú prípravu a reprezentáciu družstiev v obvyklom 
pavilóne M3. Privítala vzácneho hosťa, predsedu Predstavenstva 
Družstevnej únie Ing. Milan Mišánika, ktorý sa prítomným tiež 
prihovoril.

Po úvodných slovách sa oceňovalo, a to cenami Družstevnej únie SR 
a tiež cenami COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Ceny Družstevnej únie SR, z ktorej na tomto zasadnutí bola odo-
vzdaná jedna časť, bola pridelená odbornou komisiou výrobným 
družstvám:

PoKroK,1.  VD ŽILINA 

slovensKá Ľudová MajoliKa,2.  MODRA 

CliMeKo,3.  VD PETROVANY

Na zasadnutí ceny odovzdal predseda Predstavenstva DÚ SR 
Ing. Mišánik. 

Ocenení si diplomy prebrali z rúk Ministra pôdohospodárstva 
na slávnostnom večere pre všetkých ocenených na Malante.

Novinkou tohtoročného COOPEXPA bolo odovzdávanie cien 
COOP PRODUKT SLOVENSKO v troch kategóriách:

Cena za toP výrobok roku 20091.  – VD TATRACHEMA 
Trnava za výrobkovú sadu WC čističov FIXINELA 

Cena za najlepšiu samostatnú expozíciu2.  – VD OTTO 
MONT Nová Baňa 

Cenu za najpútavejšiu prezentáciu vd v spoločnej 3. 
expozícií – VD ATAK Prešov.

Ceny odovzdala predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO 
Ing. Chmelová.

Po odovzdaní cien bolo pripravené malé občerstvenie a po ňom si 
hostia prezreli výstavu COOPEXPO v pavilóne M3.

Tento rok sa v priestoroch pavilónu M3 na ploche 463 m² predsta-
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vilo 54 družstevných vystavovateľov, z čoho bolo 45 našich sloven-
ských výrobných družstiev.

Tak ako v minulosti medzi vystavovateľmi nechýbali družstvá z Čes-
kej republiky, ktoré pod záštitou Zväzu českých a moravských vý-
robných družstiev prezentovali svoje výrobky – Vřídlo Karlovy Vary, 
Tvar Pardubice, KDS Sedlčany, Detecha Nové Město nad Metují, 
Moravská ústředna Brno, Důbrava Valašské Klobouky, Dipro Pro-
seč, Drin Zubří, Druchema Praha.

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO a dve súk-
romné stredné odborné školy z Popradu a Bardejova, ktorých je 
CPS zriaďovateľom, vystavovali svoje výrobky v 9 samostatných 
stánkoch a v 4 spoločných expozíciách, v rámci ktorých sa pred-
stavilo ďalších 33 družstiev. Družstvá sa v nich prezentovali podľa 
odvetví. Výrobné družstvo REMESLOSERVIS Nitra vystavovalo 
pred pavilónom na voľnej ploche s veľkosťou 80 m² autá značky 
Chevrolet a Citroen.

sPoloČné exPoZíCie:

1. Kompletné služby v oblasti stavebníctva  ponúkali členovia Sta-
vebného cechu. V nej sa prezentovali výrobné družstvá:

teCHnoPlast topoľčany, –  kde najväčší záujem bol 
o výrobky Agrotechu – malej záhradnej mechanizácie 
a výrobkov k solárnym zariadeniam.
juHodrevo n. Zámky –  ponúkalo veľmi pekné interiérové 
a exteriérové drevené dvere.
Kovodružstvo Bratislava –  zaujalo ponukou oceľových 
zárubní v rôznych farbách.
vd idoPs Bratislava –  prezentoval parkovací systém, 
predstavujúci nové možnosti riešenia parkovania pre 
verejnosť, individuálne priestory a garáže.
vd novoCHeMa levice –  ponúkalo široký sortiment 
syntetických a vodouriediteľných náterových hmôt.

Výrobky pre dom a záhradu z pozinkovaného farebného plechu vo 
svojom predajnom stánku prezentovalo vd Kovotvar Kúty. 
Keďže tieto výrobky boli predávané za akciové ceny, na konci výsta-
vy zostali v stánku skoro prázdne regále.

Medzi najväčšie expozície patril stánok vd PoKroK žilina so 
svojim sortimentom krbových vložiek a piecok.

2. Odvetvie papiera, skla a keramiky bolo prezentované krehkou krá-
sou ručne maľovaných vianočných ozdôb z vd oKrasa ČadCa; 
keramickými sudmi, vázami, pekáčmi z vd ŠaMotKa H. Zalu-
žany, ale aj výrobkami z kartonáže (zakladače, obaly, denníky, pa-
mätníky atď.) z vd vZor Zvolen, Združena spišská nová ves 
a vd reMesloslužBa Košice. Táto expozícia nebola predajná.

Ukážky šikovných rúk vo výrobkoch dekoratívnej a úžitkovej ke-
ramiky sme mohli vidieť i zakúpiť si v samostatnom stánku ľudo-
voumeleckého výrobného družstva slovensKá Ľudová Ma-
joliKa.
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3. Ucelenú ponuku textilu a odevov predstavili družstvá: ataK Pre-
šov, novid nováky, vZorodev Bratislava, vZorodev to-
poľčany, vZorodev Prešov, nitratex svinná, ĎuMBier 
l. Mikuláš, Kovotex trenčín, texPrint Gajary, vZor 
Zvolen, velix Bratislava.

Sortiment výrobných družstiev bol veľmi široký, od športového ob-
lečenia, cez výrobky dámskej a pánskej ľahkej a ťažkej konfekcie, 
kožušín, reklamného textilu, domácej obuvi, nákupných tašiek, ka-
beliek, až po posteľnú bielizeň a prestieranie. 

V samostatných predajných stánkoch ponúkali svoje výrobky vd 
fatia trenčín, ktoré predávalo dámske a pánske vrchné pletené 
ošatenie a vd odeta Michalovce – ponúkalo domácu textilnú 
obuv, nohavice a kabáty.

4. S najväčším záberom odvetví bola expozícia PLASTY, CHÉ-
MIA, KOVOVÝROBA, STROJÁRENSTVO a DREVOVÝRO-
BA. V nej úspešne prezentovali svoju výrobu a výrobky výrobné 
družstvá: Kovex Plavecký Štvrtok, KnK Ľubietová, luBo-
nas Hlohovec, K-Plast nová Baňa, tatraCHeMa trnava, 
atv strážske, elB Báhoň, javorina spišská Belá, služBa 
nitra, eleKtro Plast Prešov, otto Mont nová Baňa, 
KoPlast Horná Štubňa, CliMeKo Petrovany.

V širokej ponuke mohli návštevníci nájsť ukážky nábytkového a byto-
vého kovania, stolové a posteľové kovové nohy, drevené výrobky do ku-
chyne, drevený nábytok, potreby pre domácnosť aj záhradu z plastov, 
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detské hračky z plastu, elektroinštalačný materiál. So svojou ponu-
kou dodávateľov do autopriemyslu sa predstavili VD ATV, SLUŽBA  
a K-PLAST (plynové vzpery, brzdové svetlá, plošné spoje atď).

Pri všetkých spoločných priestoroch pracovníci CPS neustále odpo-
vedali v rámci svojich možností a znalostí na otázky návštevníkov, 
ktorých zaujímali najmä konkrétne výrobky a ich cenové ponuky. 
Škoda len, že nie všetky družstvá dodali k svojim výrobkom aj pro-
pagačné materiály s cenníkmi.

Svoje tradičné zastúpenie na výstave mali aj Súkromné stredné od-
borné školy v Poprade a Bardejove. Školy prezentovali práce svojich 
žiakov s možnosťou zakúpenia výrobkov – kovové svietniky, stojany 
na fľaše, náradie ku krbu, výrobky z dreva, čajové pečivo.

Družstevná výstava COOPEXPO aj tento rok vytvorila priestor 
na prezentáciu a obchod výrobných družstiev. Sme radi, že ju druž-
stvá využili a predstavili širokej verejnosti svoje výrobky, svoju prácu, 
um a šikovnosť. Je dobré, že aj v týchto neľahkých časoch celosve-
tovej krízy dokážu družstvá spojiť svoje sily a spoločne prezentovať 
svoje výsledky. Veríme, že aj tento ročník výstavy COOPEXPO 
2009 prispel k zviditeľneniu jednotlivých výrobných družstiev, ako 
aj družstevníctva ako celku.

Z. C.
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Výstava COOPEXPO sa nachádzala v pavilóne 
M3. Pokrok v. d. Žilina malo prenajatý rohový 
stánok s plochou 28 m² vo vnútri haly. Poloha 
stánku umožnila dobrú viditeľnosť.

Pri zahájení veľtrhu AGROKOMPLEX bol 
predseda výrobného družstva POKROK 
Ing. Ján Koleják a podpredseda družstva Ján 
Miluch poctený krátkou návštevou prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča spolu s vrcholnými pred-
staviteľmi vlády, ministerstva pôdohospodár-
stva a Družstevnej únie. Podobne ako minulý 
rok sme sa aj počas tohto ročníka výstavy tešili 
z udelenia ceny za najkrajšiu expozíciu. Dip-
lom a peňažnú odmenu si bol osobne prevzať 
Ing. Koleják pri slávnostnom ceremoniáli, ktorý 
sa konal v neďalekom kaštieli Malanta. 

Vo vnútornej expozícii sme prezentovali 
nasledovné modely vykurovacej techniky: 
krbové vložky KVR A4, KVD E1.1, KVT 
E3, ECO 70, KVR-V 450/900, KVR-V 

750/450, KVR 700 IP, interiérovú keramickú 
pec KPR-K3.1, krbovú pec KPO-C1, KPR 
F1 a keramické šporáky Husárik a Beskyd. 
Po dlhšom čase sme sa rozhodli umiestniť 
do zoznamu výstavných vzoriek aj dizajno-
vú krbovú vložku KVR 700 IP na otočnom 
dekoratívnom podstavci s interiérovým pláš-
ťom, ktorý umožňuje inštaláciu krbu priamo 
do obytnej miestnosti bez nutnosti ďalších in-
vestícií do stavby murovanej obstavby krbu.

Návštevnosť našej expozície bola očividne nižšia 
ako počas výstavy Aquatherm Nitra 2009, či už 
z pohľadu konkrétnej požiadavky na použitie 
kozubovej vložky pre vykurovanie alebo z hľa-
diska záujmu o informácie z oblasti vykurovania. 
Tento klesajúci trend sa týka taktiež kontakov 
na nové odborné krbárske firmy s možnosťou 
dlhodobej spolupráce a príjmania konkrétnych 
obchodných objednávok. Aj napriek tomu, že 
výstava nebola priamo zameraná na oblasť al-
ternatívnych zdrojov energie a vykurovania, 

Agrokomplex – COOPEXPO  
Nitra 2009 z pohľadu vystavovateľov

Naše výrobné družstvo sa aktívne zapojilo 
do účasti na tomto ročníku prezentáciou expozície 
svojho výrobného programu vykurovacích telies. 

Krbová vložka KVR 700 IP

Stánok  
VD Pokrok, Žilina 

na výstave COOPEXPO.
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COOPEXPO 
z pohľadu VD Atak
Je dobré, ak sa družstvá môžu prezen-
tovať na takejto výstave,ktorá nás ako 
celok zviditeľňuje a tým doplňa naše 
aktivity smerom k štátnym orgánom 
ako aj ponúka priestor pre medziná-
rodnú spoluprácu.

Celkove je ale potrebné konštatovať, 
že pokles úrovne tejto výstavy,mám 
na mysli náš pavilón, pokračuje. Je to 
problém širšieho rozsahu, a preto ho 
ani nechcem podrobnejšie rozoberať. 
Dôležité je ale, ako pokračovať.

Osobne som za to, aby sa v účasti 
na tejto výstave pokračovalo.V súčas-
nosti neexistuje podobná možnosť 
prezentácie na Slovensku. Potrebné 
je ale prehodnotiť spôsob a celkovú 
úroveň tejto prezentácie a hľadať nové 
formy tejto prezentácie. V súčasnosti 
však silne vplýva na tieto aktivity zlo-
žitá ekonomická situácia. Za daných 
podmienok sa javí veľmi sympatické 
stretnutie predsedov družstiev na tom-
to poujatí ako aj snaha o ich zamoti-
vovanie prostredníctvom ocenení.

K samotnému obsahu prezentácie je 
nutné prehodnotiť resp. premyslieť 
marketingovú stratégiu. Mám na 
mysli predaj, módnu prehliadku, 
úroveň spoločnej expozície, reklamu, 
kontraktačné možnosti. Naša prezen-
tácia musí byť viditeľňejšia. Viem,že je 
to otázka finančných možností,ale nie 
je to len o tom. 

Nás ako jedného z vystavovateľov 
potešil záujem o naše výrobky,ale 
v súčasnej situácii sú pre nás náklady 
na predaj počas výstavy vysoké, keďže 
réžia predaja /dopravné náklady,u-
bytovanie,diéty/ je vysoká, môžeme 
v budúcnosti tento predaj realizovať 
len ako súčasť spoločnej prezentácie. 

Pre úspešné napredovanie je potrebná 
podpora pri prezentáciách jednot-
livých odvetví ako napr. pre textil 
Výstava ISPO v Mníchove.

Ing.Peter BOBÁK
predseda VD Atak 

náš stánok navštívilo pomerne veľký počet zá-
kazníkov, ktorých zaujímal prevažne sortiment 
klasických foriem vykurovania, t. j. keramické 
šporáky a interiérové keramické pece. Bolo na-
ozaj možné si povšimnúť, že v mysli zákazníka 
neustále rezonuje túžba po tradičných rustikál-
nych vykurovacích telesách, ktoré nájdu svoje 
uplatnenie či už v mnohých rodinných domoch, 
chatách, alebo letných terasách či kuchynkách. 
Snahou bolo podať zákazníkom všetky potreb-
né informácie a rady, ako čo najefektívnejšie 
využiť teplo a energiu z dreva prostredníctvom 
našej vykurovacej techniky. 

V prípade percentuálneho vyjadrenia tvorilo 
asi 80 % záujem o sporák Beskyd a Husárik 
spolu s interiérovým keramickým krbom 
KPR-K3.1. Ďalších 20 % záujmu tvorila 
krbová vložka KVR 700 IP a krbová vlož-
ka KVR A4. V radoch kozubových vložiek 

KVR-V bol najväčší záujem o výsuvnú vy-
sokú vložku KVR-V 450/900 a KVR-V 
750/450. V rade krbových vložiek svojimi 
parametrami určite prekvapila aj krbová 
vložka ECO 70, ktorú sme prezentovali ako 
jedin[ v štýlovej obstavbe.

Na veľtrhu AGROKOMPLEX 2009 sa zúčast-
nil v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi 
pomerne malý počet firiem, o čom svedčí aj 
nízke využitie kapacity pavilónov. Intenzi-
ta návštevnosti našej expozície nebola príliš 
vysoká, avšak úroveň celkovej prezentácie si 
zaslúži obdiv, či už po stránke estetickej ale 
najmä odbornej. Veríme, že aj ďalší ročník vý-
stavy COOPEXPO 2010 priláka do priesto-
rov výstaviska veľký počet záujemcov o naše 
výrobky, ktorých popularita je známa nielen 
na domácom ale hlavne na európskom trhu.

Ing. Miloš  Brun

Výsuvná vložka KVR-V 450/900 
a KVR-V 750/450

Krbová vložka ECO 70Interiérový keramický krb KPR-K3.1

Sporák Beskyd
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Výstavy výrobných družstiev COOPEXPO 
2009 v rámci 36. ročníka veľtrhu Agrokom-
plex sa už piaty krát zúčastnilo aj naše výrobné 
družstvo OTTO MONT z Novej Bane. Tak, 
ako aj v predchádzajúcich ročníkoch sme pri-
vítali a využili finančnú aj organizačnú pomoc 
zo strany COOP PRODUKT SLOVENSKO 
a prezentovali sme výrobky nášho družstva 
v samostatnej expozícii. Tradične sme v nej 
však vystavovali sortiment „dušičkových“ 
kvetov, vencov, záhradkárskych a kancelár-
skych potrieb. Hoci tento ročník bol očivid-
ne na vystavovateľov „chudobnejší“, čo bolo 
zjavné aj z usporiadania samotného pavilónu 
M3, návštevníci výstavy prišli v takom počte, 
ako aj po iné roky. Pozornosti z našej expozície 

sa tešili predovšetkým trávnikové obruby a sl-
nečné kryty. Rovnako bol záujem aj o ume-
lé vianočné stromčeky, ktoré si návštevníci 
budú môcť dodatočne objednať a my im ich 
pošleme poštou. Z radov odbornej verejnosti 
navštívili náš stánok predovšetkým majitelia 
kvetinárstiev a záhradkárstiev, ktorí odobe-
rajú, alebo chcú odoberať kvety – vencovky. 
Na škodu výrobného družstevníctva bolo, že 
pavilón, venovaný práve jemu, bol vzhľadom 
na nízku účasť družstiev obsadený aj inými vy-
stavovateľmi. Prázdnotou „zívali“ aj spoločné 
expozície výrobných družstiev, pri ktorých sa 
zastavovalo síce veľa návštevníkov, ale na ich 
konkrétne a odborné otázky sme však ani my 
ani pracovníčky z CPS nevedeli a nemohli od-

povedať. Samotná výstava COOPEXPO 2009 
bola organizačne pripravená veľmi dobre, 
oceňujeme prácu všetkých zainteresovaných, 
predovšetkým Bc. Zuzany Cákovej – jej snahu 
a ochotu poradiť, pomôcť nielen počas samot-
nej výstavy, ale aj v jej období príprav.

Mgr. Eva Medveďová , VD OTTO MONT 

36. ročník Agrokomplexu, samozrejme aj 
 COOPEXPA je za nami. Bol akýsi „chudob-
nejší“, rozpačitejší. Zmenšil sa počet stánkov, 
kde sa predávali výrobky výrobných družstiev. 
Expozícia výrobkov výrobných družstiev bola 
síce pekne nainštalovaná, ale jednotliví výrob-
covia sa akoby za ňu hanbili, pretože sa tam 
zastavili len niektorí. Pracovníčky COOPu sa 
snažili, ale predsa len informácie pre záujem-
cov priamo od výrobcov sú presnejšie. Ani in-
formácie na letákoch, ktoré tam boli, neboli 
vždy presné. Vo všetkom sa dnes vyhovárame 
na krízu. Myslím si však, že oveľa väčšia kríza 
je v nás. Naozaj sa nenájdu financie v jednot-
livých družstvách, aby jeden pracovník mohol 
byť počas COOPEXPA pri vitríne výrokov 
daného družstva a podal odborné informácie 
záujemcom? Boli mi skutočne ľúto pani pred-
sedníčky, keď po stretnutí predsedov požiadala 
prítomných predsedov družstiev, aby sme si 

spoločne prezreli expozíciu výrobkov vysta-
vovaných výrobnými družstvami. Po pár met-
roch sa totiž väčšina predsedov „vyparila“. To 
ich skutočne nezaujímalo, čo tam bolo vysta-
vované? Alebo mali tak málo času, že nemohli 
obetovať pár minút? Alebo jeden deň bez ich 
prítomnosti doma nemôže ich družstvo exis-
tovať? Škoda, že práve v Nitre, kde je možnosť 
prezentovať všetky výrobky výrobných druž-
stiev na jednom mieste, nie je záujem o túto 
prezentáciu. Často sa vynakladajú nemalé fi-
nančné prostriedky na reklamu, ktorá je málo 
účinná. Nitra a Agrokomplex je miestom, kde 
príde množstvo ľudí, ktorí sa zaujímajú nielen 
o poľnohospodársku techniku, či živočíšnu vý-
robu, ale aj ostatné vystavované výrobky, čiže 
aj výrobky našich výrobných družstiev. Myslím 
si, že je potrebné zamyslieť sa, či je vhodné vy-
nakladať financie na túto prezentáciu, alebo sa 
každé VD bude samo „hrabať na svojom pie-

sočku“? Ja osobne som presvedčená, že bolo by 
skutočne chybou nezúčasťňovať sa tejto výsta-
vy. Navrhovala by som ešte, aby počas výstavy, 
ale aj po jej skončení, tak sa robia šoty v STV 
z jednotlivých akcií poľnohospodárov, boli na-
točené a odvysielané rozhovory s jednotlivými 
zástupcami výrobných družstiev. 

PhDr.Kvetoslava Klimková,  
predsedníčka v. d.Climeko

Družstvo IDOPS, ako pravidelný vysta-
vovateľ v spoločnej expozícii Stavebného 
cechu sa aktívne zúčastnilo aj 16. ročníka 
výstavy COOPEXPO. Zámerom obchod-
ného oddelenia IDOPS bolo prezentovať 
systém APS nielen odbornej, ale i laickej 
verejnosti. Počas konania výstavy sa usku-
točnilo viacero dôležitých rokovaní so zá-
stupcami miest a obcí, ako aj podnikateľmi, 

ktorí prejavili záujem o nové formy parko-
vania – automatické parkovacie systémy. 
Súčasne boli prerokované nové možnosti 
spolupráce s SČMVD a so zástupcami 
SKD ČR. Výstavu hodnotíme ako pozitív-
nu z hľadiska expanzie v nových dôležitých 
regiónoch.

Ing. Rastislav Rázus, predseda družstva

Pohľad vystavovateľa IDOPS, družstvo

Pohľad CLIMEKO PETROVANy

VD OTTO MONT
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I když i letos hlavním mottem veletrhu CO-
OPEXPO byla prezentace produkce a služeb 
slovenských i českých výrobních družstev, 
přec jen zavedení Eura na Slovensku, bylo 
pro výrobní družstva zkouškou, jaká bude 
koupěschopnost obyvatel a jak se složitá 
ekonomická situace v letošním roce proje-
ví na návštěvnosti zákazníků. Obavy řady 
firem byly oprávněné. V porovnání s obdob-
nou výstavou Země živitelka, návštěvnost 
veletrhu COOPEXPA má klesající tendenci, 
v lepším případě zůstává na číslech z minu-
lého roku. Nejinak tomu bylo i letos.

Svaz českých a moravských výrobních druž-
stev se prezentoval na ploše 90 m² prostřed-

nictvím 9 výrobních družstev, jako jsou 
Vřídlo Karlovy Vary, Tvar Pardubice, KDS 
Sedlčany, Detecha Nové Město nad Metují, 
Moravská ústředna Brno, Důbrava Valašské 
Klobouky, Dipro Proseč, Drin Zubří, Dru-
chema Praha. Již při přípravě na tuto výsta-
vu došlo poprvé v historii k jedné skuteč-
nosti a to přemístěním expozice SČMVD 
z místa u hlavního vchodu pavilonu M3 
do jiné části pavilonu. I když družstva ne-
souhlasila s touto skutečností, na prodej 
a návštěvnost naší expozice to nemělo vý-
raznější vliv. Bylo příjemné konstatovat, že 
zákazníci si naše výrobky našly a byl o ně již 
tradičně velký zájem.

Letošní ročník veletrhu COOPEXPO byl 
novinkou i v tom, že po organizačních změ-
nách u našeho partnerského COOP Produkt 
Slovensko nebylo předem jisté jaký bude zá-
jem o účast ze strany slovenských výrobních 
družstev a jaká výrobní družstva budou 
chtít prodávat samostatně či ve společných 
expozicích. Ale je třeba objektivně říci, že 
i když příprava a samotný průběh této akce 
byla pro COOP Produkt Slovensko velice 
náročnou, zhostil se jí velice dobře a pro 
návštěvníky byla prezentace všech družstev 
velice působivá. Vzhledem k tomu, že ve-
letrh trval pouze čtyři dny a nápor návštěv-
níků se očekával hlavně přes víkend, lze říci, 
že výrobní družstva byla s prodejem svých 
výrobků a většina zúčastněných výrobních 
družstev by ráda přijela na COOPEXPO 
i v příštím roce.

Veletrh Agrokomplex, jak je již tradicí, ote-
víral prezident Slovenské republiky Ivan 
Gašparovič, který při své prohlídce neo-
pomněl za přítomnosti předsedy SČMVD 
p. Wiesnera navštívit a prohlédnout si ex-
pozici českých výrobních družstev. Při této 
příležitosti pak obdržel od VD Vřídlo Kar-
lovy Vary dárkový koš z jejich produkce. 

Jak již bývá pravidlem, veletrh  COOPEXPO 
nebyl jen o prodeji výrobků a služeb, ale 
proběhla i řada obchodních jednání. Naší 
expozici navštívil také obchodní rada 
ZÚ ČR v Bratislavě Ing.Švehlík, který při 
jednání s předsedou SČMVD p.Wiesnerem 
a ředitelem SČMVD Brno Ing.Dolinou 
nabídl našim výrobním družstvům účast 
na kooperačním burze v listopadu v Prešově 
a kterou pořádá slovenská obdoba agentury 
CzechTrade SARIO. Velice zajímavá se jeví 
spolupráce s VD IDOPS Bratislava.

Závěrem je třeba říci, že veletrh splnil před-
poklady, se kterými naše výrobní družstva 
každoročně do této akce vstupují. Myslím, 
že i v příštím roce budeme schopni zajis-
tit důstojnou expozici výrobních družstev 
a vhodně doplní již tradičně dobrou úroveň 
tohoto veletrhu.

Ing. Jiří Viselka, SČMVD

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

Letošní 16. ročník mezinárodní družstevní 
kontraktačně-prodejní výstavy COOPEXPO, která 
se jako již tradičně konala souběžně s 36. ročníkem 
mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy 
Agrokomplex, se vyznačoval oproti minulému 
období několika změnami a z pohledu našich 
výrobních družstev i novým očekáváním.



15výrobné družstevníctvo

Pokiaľ máme hodnotiť 16. ročník 
kontraktačno-predajnej výstavy 
COOPEXPO 2009, musíme 
konštatovať, že naša expozícia spoločná 
so Súkromnou SOŠ Bardejov pútala 
pozornosť návštevníkov aj napriek 
úzkemu sortimentu prezentovaných 
výrobkov našich žiakov.

Sme presvedčení, že výstava 
COOPEXPO rozhodne ponúka 
zviditeľniť a spropagovať nezastupiteľné 
miesto COOPRODUKTU 
SLOVENSKO a výrobných programov 
družstiev v rámci SR. Zároveň sme radi, 
že aj Popradská a Bardejovská SOŠ môže 
primeranou mierou v tejto prezentácii 
pomôcť. Naša účasť na uvedenej výstave 
v predchádzajúcom období nám stále 
pomáhala získať nové kontakty, ktoré 
často využívame pri svojej práci a uvítali 
by sme i možnosť našej prezentácie 
na výstavách nadnárodných (Poľsko, 
ČR) v rámci akcii organizovaných 
Družstevnou úniou.

Na základe skúsenosti z 16. ročníka 
COOPEXPO 2009 analyzujeme 
a pripravujeme program COOPEXPO 
2010.

Ing. Vladimír Vencko, zást.riad. pre OV

SSOŠ Poprad

Tak ako v predchádzajúce roky, aj tento rok sme sa zúčastnili výsta-
vy Agrokomplex 2009. V spoločnom stánku so školou z Popradu 
sme vystavovali výrobky našich žiakov a poskytovali informácie 
o štúdiu a zriaďovateľovi školy. 

Poďakovanie patrí zriaďovateľovi za bezplatné poskytovanie výstav-
ných priestorov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi môžeme 
konštatovať, že bol nižší počet návštevníkov výstavy a minimálny 
záujem o kúpu vystavovaných predmetov. Počas výstavy sme usku-
točnili neformálne rozhovory s predsedníčkou CPS Ing. Ivetou 
Chmelovou o smerovaní výstavy do budúcnosti a súčasnej situá-
cii v školstve. S predsedami družstiev sme si vymenili informácie 

o ďalšom smerovaní družstiev, škôl a výstave. Veľkou poctou pre 
školu bolo pristavenie pri stánku delegácie na čele s prezidentom 
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom a ministrom pôdohos-
podárstva. Pán prezident a pán minister sa zaujímali o vystavené 
exponáty. V krátkej debate sme ich informovali o zriaďovateľovi 
školy, odboroch a smerovaní školy. 

Školu na výstave zastupovali Bc. Ján Hajduk starší a Bc. Ján Haj-
duk mladší, ktorí vyslovili spokojnosť s organizáciou výstavy. 

Ing. Jozef Biroš
riaditeľ školy 

SSOŠ Bardejov na výstave v Nitre 
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Už tretie stretnutie slovenských a zahranič-
ných podnikateľov pod názvom „3. SLO-
VENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2009“ 
organizuje agentúra SARIO v dňoch 10. 
a 11. novembra 2009 v Prešove, v priesto-
roch hotela DUKLA. Záštitu nad 3. Slo-
venskou kooperačnou burzou 2009 preberá 
Minister hospodárstva SR, pán Ľubomír 
Jahnátek. Cieľom podujatia v roku 2009 
bude prezentácia subkontraktačných ponúk 
partnerstva, tendrov, voľných výrobných 
kapacít, požiadaviek na vytvorenie joint-
venture a získanie kooperačných partnerov 
pre slovenské firmy v rôznych odvetviach 
priemyslu.

Pripravované podujatie bude mediálne pro-
pagované na celom svete, čím sa zabezpečí 

významný priestor na realizáciu stretnutí 
pre slovenské a zahraničné podnikateľské 
subjekty. 

Sprievodným programom kooperačnej 
burzy bude „Deň partnerskej krajiny“, za-
meraný na prezentáciu jej podnikateľského 
prostredia a významných priemyselných od-
vetví, na rozvoj medzinárodnej spolupráce 
a prezentáciu možných subkontraktačných 
aktivít. V tomto roku je partnerskou kraji-
nou Ruská federácia.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na www.
sario.sk. V prípade otázok kontaktujte koor-
dinátora podujatia na telefónnom čísle: 02-
5826 0321, 0910 828 227, e-mail.: mat-
chmaking@sario.sk, alebo sic@sario.sk.

Slovenská  
kooperačná burza

Cieľom noviel právnej a faktickej istoty zmluv-
ných strán pri prevodoch nehnuteľností je 
definovanie jednoznačného pôvodcu zmlúv 
o prevode nehnuteľností a s tým spojenú zod-
povednosť pôvodcu zmluvy pre prípad vzniku 
škody. Uvedené zákonné zmeny budú elimi-
novať podvody v súvislosti s prevodom nehnu-
teľností. Uvedené zmeny sú toho času v legis-
latívnom procese. Na úseku katastra pokiaľ 
ide o konanie o povolení vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností, platia dve le-
hoty, a to 30-dňová a skrátená 15-dňová. No-
velou bude zavedená 20 dňová lehota, ktorá 
by mala posilniť právnu istotu pri prevodoch. 
Ďalej sa predpokladá na úseku katastra elek-
tronizácia systému, cez ktorý sa bude môcť 
podávať návrh na vklad on-line. Dochádza 
aj k zmene v súvislosti s počtom rovnopisov 
predkladaných zmlúv. Po legislatívnej zmene 

by sa mali správam katastra doručovať dva 
rovnopisy zmluvy a vyznačenie rozhodnutia 
o povolení vkladu vlastníctva do katastra ne-
hnuteľností sa nahradí rozhodnutím o povole-
ní vkladu a správa katastra zašle účastníkom 
konania už do 15 dní, čo vytvára v rámci 30 
dňovej lehoty priestor na splnenie ohlasovacej 
lehoty vo veci dane nehnuteľnosti. Nie menej 
dôležitá svojim významom je aj novela zákona 
o advokácii, ktorou sa zavádza nový inštitút 
autorizácie zmluvy, v súvislosti s ktorým bude 
advokát zodpovedný aj za škodu spôsobenú 
tým, že nesprávne vyhotovil, posúdil zmluvu 
o prevode nehnuteľnosti a pod. Autorizáciou 
sa rozumie spísanie zmluvy o prevode nehnu-
teľnosti, zistenie totožnosti účastníkov zmluvy 
a ich zástupcov, posúdenie či zmluva neodpo-
ruje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa 
dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím 

zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej 
vznik škody, čo advokát potvrdzuje v doložke 
o autorizácii. Táto doložka obsahuje vyhlásenie 
advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval 
v súlade so zákonom. Advokát je ďalej povin-
ný oboznámiť účastníkov zmluvy o prevode 
nehnuteľnosti s výškou jeho poistného krytia 
a tiež o poisťovni, v ktorej je poistený pre prí-
pad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy 
o prevode nehnuteľnosti. Advokát sa môže 
zbaviť zodpovednosti, ak preukáže, že poško-
dený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, 
ktorá bola príčinou vzniku škody. Advokát má 
tiež zo zákona možnosť odmietnuť autorizovať 
zmluvu o prevode nehnuteľnosti, a to v prípa-
de, ak účastník zmluvy, prípadne jeho zástupca 
odmietnu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

M. P.

Rok 2010 bude okrem iného aj v zna-
mení úpravy výšky minimálnej mzdy. 
Samotný predseda vlády deklaruje 
podporu sociálnym partnerom vo veci 
dosiahnutia dohody o zvýšení minimál-
nej mzdy a v tomto zmysle aj rokoval 
spoločne so sociálnymi partnermi.

Rezort práce v jednej línii s odbormi 
navrhuje upraviť výšku minimálnej 
mzdy 295,50 eura na 319,50 eura, čo 
by znamenalo zvýšenie o 8,1 percenta. 
S takýmto návrhom úpravy však nesú-
hlasí Republiková únia zamestnávateľov, 
ktorá poukazuje na zlú situáciu firiem 
v čase krízy, keďže sa podniky neustále 
boria v problémoch.

O ďalšom priebehu rokovaní sociálnych 
partnerov na najvyššej úrovni konaných 
v 37. týždni budeme informovať.

Pripravované zmeny katastrálneho zákona 
a zákonov o notároch a advokácii

Výška 
minimálnej 
mzdy pre rok 
2010
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Pension Unie bol zriadený v roku 1992 v budove vtedajšej Ústrednej rady 
družstiev Československa na ubytovanie zahraničných i domácich hostí. Na-
chádza sa v centre Prahy (Tešnov 5), neďaleko stanice metra Florenc; v bu-
dove, kde má ¼ spoluvlastnícky podiel aj COOPUNIA, ktorej členom je aj 
naše združenie. Tržby za prenájom priestorov v uvedenom priestore sa urče-
ným podielom prejavujú vo výnosovej časti rozpočtu COOPUNIE. Celková 
kapacita zariadenia je 35 lôžok, t. j. 10 dvojlôžkových izieb s možnosťou 
prístelky a jeden apartmán s 5 lôžkami. Každá izba má vlastné sociálne zaria-
denie (viď. www.pension-unie.cz). Ubytovacie zariadenie je k dispozícii pre 
bežnú turistiku. Pre malé i väčšie skupiny je možné zabezpečiť prehliadku 
Prahy a jej okolia (Konopiště, Karlštejn a pod., návštevu kultúrnych zariade-
ní – novozrekonštruované Hudební divadlo Karlín je 5 minút od penziónu) 
i usporiadanie seminárov a študijných ciest v Prahe a okolí. Pre slovenských 

družstevníkov je pripravená 
špeciálna cena ubytovania 
vo výške 10-15 EUR/os/noc 
podľa vyťaženosti a sezóny. 
Ceny ostatných služieb je 
možné dodať na požiadanie.

Kontakt Pension Unie: 
+420/224805600,  
pension.unie@worldonline.cz, 
I. Fidlerová: +420/732215867, 
Z. Vašíčková: +420/224810434

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej re-
publiky vyhlásilo 3. septembra 2009 výzvu 
na predkladanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO 
PROGRAMU KONKURENCIESCHOP-
NOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast  –
konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných  –
aktivít v podnikoch 

Cieľom poskytnutia pomoci je formou pod-
pory jednotlivých oprávnených projektov 
zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov 

prostredníctvom priemyselného výskumu, ex-
perimentálneho vývoja a podpory inovačných 
aktivít prostredníctvom zavádzania nových 
inovatívnych foriem v oblasti výrobkov, po-
stupov a technológií. Pomoc bude smerovať 
do prostredia zavádzania metód manažérstva, 
zavádzaním predcertifikačného a certifikačné-
ho procesu, ochrany priemyselných práv, ob-
chodných značiek a podpora nákupu priemy-
selných práv súvisiacich s novým technickým 
riešením. Prijímateľmi sú fyzické alebo právnic-
ké osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 
ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované 
na území SR najneskôr k 1.1.2008, ktoré plá-
nujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených 

projektov a spĺňajú definíciu malého a stredné-
ho podnikania (ďalej len „MSP“) v znení tejto 
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 (Ban-
skobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné 
Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Pre 
stanovenie oprávnenosti prijímateľa je roz-
hodujúce sídlo prijímateľa. Termín uzávierky 
výzvy je 3. decembra 2009.

Bližšie informácie získate na www.opkahr.sk, 
www.sea.gov.sk.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Podpora inovačných 
aktivít v podnikoch

Možnosti využitia 
Pensionu Unie
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Keď sme vyberali lokalitu na konanie turistic-
kého zrazu, tak sme vychádzali aj zo skutoč-
nosti, že v „Tatrách“ sa naposledy bolo v roku 
1999 a 2000, kedy sa V. a VI. ročník konal 
v Tatranskej Lomnici. 

Zo zariadenia Medvedica sa zubačkou dostane-
me priamo na Štrbské Pleso a tu sa už ponúka 
široký výber turistických trás pre tých najná-
ročnejších i pre tých rekreačných. Turistických 
sprievodcov nám opäť bude zabezpečovať 
partia kolo Ing. Jána Matláka. Po konzultácii 
s nimi máme naplánované nasledovné trasy:

Štrbské pleso – Mlynická dolina – 1. 
Vodopád Skok – Sedlo Bystrá lávka – 
Furkotská dolina – Štrbské pleso (čas 
cca 8 hodín) 

Štrbské pleso – Popradské pleso – 2. 
Symbolický cintorín – Štrbské pleso 
(čas cca 6 hodín) 
Štrbské pleso – Solisko – Furkotská 3. 
dolina – Štrbské pleso (čas cca 5 
hodín) 
Medvedica – Štrbské Pleso (čas 4. 
ľubovoľný podľa výšky vreckového) 

Propozície XV. ročníka boli zaslané záväzne 
prihláseným družstvám koncom augusta. Prí-
lohou je aj mapa a mailové spojenie na „Med-
vedicu“, aby si účastníci mohli pozrieť, ako to 
zariadenie vyzerá i kde sa nachádza.

Dúfajme, že meteorológovia vo svojej prog-
nóze babieho leta sa na september a október 
nemýlia a XV. ročník sa vydarí.

15 rokov je dlhý čas aj na bilancovanie uda-
lostí v živote človeka. Na turistické zrazy by 
sme sa nemali pozerať z toho pohľadu, že sme 
o 15 rokov starší, ale z toho, čo sme na nich 
v kruhu družstevnej rodiny zažili. Aj keď 
na turistický zraz nám viac menej chodia „stá-
li účastníci“, neviem, či medzi nimi nájdeme 
účastníka, ktorý nevynechal ani jeden zraz. 
Ak sa prihlási, mali by sme mu venovať oso-
bitnú cenu. Na priblíženie jednotlivých roč-
níkov si môžeme v krátkosti na ne spomenúť, 
začalo sa to v Hrabušiciach:

i. roČníK, 22. – 24. 
sePteMBra 1995, 
HraBuŠiCe-PodlesoK

Jubilejný XV. ročník turistického zrazu 
Rada VSOČZ CPS v spolupráci s výrobným družstvom Robstav Liptovský 
Mikuláš pripravujú pre členov a zamestnancov výrobných družstiev 
na Slovensku už jubilejný XV. ročník turistického zrazu. Zraz sa uskutoční  
2. – 4. 10. 2009 v zariadení Medvedica v Tatranskej Štrbe. Je to zariadenie 
Ministerstva školstva ČR. Prihlásených je cca 80 osôb z 19 výrobných družstiev.
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Na podnet RADY SOČ SZVD zorganizovalo 
SOU SZVD v Poprade I. ročník celosloven-
ského turistického zrazu členov výrobných 
družstiev na Slovensku. Zrazu sa vtedy zú-
častnilo cca 40 účastníkov výrobných druž-
stiev a pracovníci z 3 SOU SZVD. Stretnutie 
sa uskutočnilo v Slovenskom raji a organizá-
tori vybrali najkrajšiu z možných túr Suchú 
Belú – Kláštorisko – Prielom Hornádu do hr-
dla Hornádu – Košariská. 

ii. roČníK, 4. – 6. 
oKtóBra 1996, žiarsKa 
dolina – Hotel PoŠtár 

Organizátorom bolo výrobné družstvo Rob-
stav Liptovský Mikuláš v spolupráci s  turis-
tickým klubom Štart pri VD Robstav. Trasa 
zrazu Žiarska dolina – Žiarska chata- Žiarske 
sedlo – Smrek – Baranec späť cez Holý vrch 
na hotel Spojár. V rámci zrazu sa uskutočnilo 
veľa doplnkových netradičných športových 
súťaží ako pretláčanie rukou, slalom s fúri-
kom, hádzanie budzogáňom a pod.

iii. roČníK, 3. – 5. 
oKtóBra 1997, žiarsKa 
dolina – Hotel PoŠtár 

Organizátorom bolo opäť výrobné družstvo 
Robstav Liptovský Mikuláš v spolupráci 
s TK Štart pri VD. Plánovaná túra na Baní-
kov sa pre nepriaznivé snehové podmienky 
a hmlu neuskutočnila (týždeň pred konaním 
zrazu tam bol smrteľný úraz). Účastníci vyšli 
iba do Žiarskeho sedla. Vo vyšších polohách 
už bol sneh. Akcia sa konala opäť spoločne 
s SOZ služieb.

iv. roČníK, 2. – 4. 
oKtóBra 1998, vyŠná 
BoCa – CHata BarBora 

Organizátorom bolo do tretice VD Robstav 
a Turistický klub pri VD Robstav. Zraz mož-
no s odstupom času nazvať ako „daždivý“. 
Neuskutočnila sa plánovaná túra na Ďumbier. 
Organizátori museli improvizovať a hľadať 
náhradný program. Takzvaní „najzdatnejší“ 
pod drobnohľadom pána Račku z HS Čer-
tovica uskutočnili trasu Čertovica, Lajstoch, 
Štefánikova chata pod Ďumbierom späť cez 
Bocké sedlo, Starobockú dolinu na Barbo-
ru.Na zraze sa prvý krát uskutočnia anketa 
o najsympatickejšiu turistku. Najviac hlasov 
získala Marcela Filipová z výrobného družstva 

Vzorodev Spišské Podhradie. Od organizač-
ného výboru obdržala vecnú cenu a zároveň 
čestné kolo v terénnej formule ( špeciálne 
upravené táčky z dielne VD Robstav). V čest-
nom kole ju po jedálni previezol Ing. Peška, 
predseda VD Robstav. Účastníci sa zabávali 
kvízom a súťažou v pretláčaní rukou. Zrazu 
sa ako hosť zúčastnil zástupca horskej služby 
oblasti Západných Tatier pán Milan Kraj-
čí, ktorý prítomným z vlastných skúseností 
porozprával o tých smutnejších stránkach 
našich veľhôr. Chová špeciálnych lavíno-
vých psov, s ktorými sa zúčastnil viacerých 
záchranárskych akcií, napr. pri zemetrasení 
v Arménsku, pri povodniach na Východnom 
Slovensku. 

v. roČníK, 24. – 26. 
sePteMBra 1999, 
tatransKá loMniCa – 
Hotel slovan

Organizátorom bolo výrobné družstvo Podta-
ran Poprad a technickú časť zabezpečovalo VD 
Robstav a TK Štart. Krásne slnečné počasie, 
uskutočnilo sa viacero turistických výstupov 
podľa náročnosti. Účastníci určite nezabudnú 
na krásne počasie na Skalnatom plese. Najná-
ročnejšia trasa smerovala po červenej značke 
na Veľkú Svišťovku, ktorej vrchol sa nachádza 
v n.v. 2 040m a je zároveň najvyšším mies-
tom Tatranskej Magistrály, ktorá je najdlhšou 
a najvýznamnejšou turistickou tepnou mera-
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júcou 46,25 km. Časť z tejto skupiny stihla 
aj výstup na Jahňací štít v n. v. 2 231 m, čo 
je zatiaľ rekordom, čo sa týka n. v. v histórii 
organizovania turistických zrazov.

vi. roČníK, 22. – 24. 
sePteMBra 2000, 
tatransKá loMniCa – 
Hotel slovan

Organizátorom bolo výrobné družstvo Podta-
ran Poprad a technickú časť zabezpečovalo VD 
Robstav a TK Štart. Ubytovanie bolo zabez-
pečené v hoteli Slovan. Na žiadosť účastníkov 
sa nekonal kvíz, ale spoločná zábava – súťaže 
vtipov, scénok a pod. Prvý večer sa zúčastnili aj 
zástupcovia Horskej služby – pán Janiga, ktorý 
porozprával účastníkom zaujímavé „pikošky“ 
z práce HS. Pre mokré počasie sa upustilo 
od plánovaných trás a šlo sa na Zelené pleso. 

vii. roČníK, 21. – 23. 9. 
2001, raČKova dolina 

Organizátor VD Robstav a TK Štart. Zraz 
s konal v zariadení UVZ – SPU Nitra. Za hor-
skú službu sa zrazu zúčastnil pán Račko, ktorý 
množstvom diapozitívov priblížil účastníkom 
krásy letnej i zimnej prírody Západných Ta-
tier. Najzdatnejšia skupina vystúpila na Kri-
váň, druhá skupina na Plačlivô a Ostrý Roháč. 
Večer posedenie pri vatre – vystupovala spe-
váčka a budzogáń. V nedeľu tradičné športové 
súťaže. Počet účastníkov cca 85 – 90 osôb.

viii. roČníK, 4. – 6. 
oKtóBra 2002, žiarsKa 
dolina – CHata HoreC

Pomoc podalo VD Robstav Liptovský Mi-
kuláš a zorganizovalo VIII ročník v Žiarskej 
doline – chata HOREC v dňoch 4. – 6. 
októbra 2002. Za horskú službu sa zrazu 
zúčastnil pán Dzuročka, ktorý množstvom 
diapozitívov priblížil účastníkom krásy letnej 
i zimnej prírody Západných Tatier. Hlavný 
výstup na Baníkov sa vzhľadom na nepriaz-
nivé počasie opäť nepodarilo uskutočniť, ale 
aj napriek tomu účastníci zažili pekný víkend 
na Liptove. Počasie bolo vrtkavé a počas túry 
sa vystriedali všetky štyri ročné obdobia. 

ix. roČníK, 19. – 21. 
sePteMBra 2003, 
KežMarsKé žĽaBy – 
CHata duKla

Zraz sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. sep-
tembra 2003 v Kežmarských Žľaboch – škola 
v prírode DUKLA – rekreačné zariadenie pra-
covníkov školstva CROCUS. Usporiadateľom 
bolo SOU SZVD v Poprade. Na zraze sa zú-
častnilo 110 účastníkov. Vynikajúce počasie 
umožnilo absolvovať všetky plánované turis-
tické trasy a možno aj niečo „navyše“. Pracov-
níci SOU pripravili nové netradičné súťaže. 

x. roČníK, 24. – 26. 9. 2004, 
HraBuŠiCe – KoŠarisKá 
– detsKý táBor radosť

Oproti prvému ročníku turistické zrazy medzi 
družstevníkmi získali takú obľubu, že na X. 
ročník sa záväzne prihlásilo až 124 účastníkov 
z 27 výrobných družstiev. Organizátorom 
bolo opäť SOU služieb SZVD v Poprade. 

xi. roČníK, 30. 9. – 2. 10. 
2005, Malá luČivná – 
Hotel HutníK

Podujatie sa organizovalo v spolupráci s vý-
robným družstvom Pokrok Žilina. Na zraz 
sa prihlásilo 23 družstiev s počtom cca 110 
osôb. Zlé počasie nakoniec mnohých odradilo 
a nakoniec na zraz prišlo 66 účastníkov. Keďže 
podujatie sa konalo v regióne Juraja Jánošíka, 
aj sprievodné akcie sa konali v tomto duchu. 
Juraj Jánošík „osobne“ na uvítanie a dobrú ná-
ladu núkal účastníkom Jánošíkove slzy.

xii. roČníK, 22. – 24. 9. 
2006, ZuBereC, Hotel 
tatrawest

Za krásami Západných Tatier, pohoria Ro-
háčov zavítalo 77 účastníkov z 21 výrobných 
družstiev. Účastníkov opäť vítal Jánošík z Lip-
tova a celé podujatie sprevádzalo pekné babie 
leto. Za horskú službu po prvýkrát zavítal 
Ing. Matlák, ktorý svoje vystúpenie o miest-
nom regióne obohatil aj o poznatky, ktoré zís-
kal z expedície do Himalájí – severnej strany 
Anapurny. Tento ročník možno hodnotiť ako 
veľmi vydarený. Účastníkom prialo počasie 
a aj starostlivosť personálu v Tatraweste bola 
i vďaka pani Švarcovej vynikajúca.

xiii. roČníK, 21. – 23. 9. 
2007, oPäť v ZuBerCi 
v Hoteli tatrawest

Počasie pred konaním turistického zrazu na-
svedčovalo skôr tomu, že budeme organizovať 
lyžiarske preteky, ale nakoniec sa umúdrilo 
a kto prišiel, neľutoval. Podujatia sa nakoniec 
zúčastnilo cca 70 účastníkov z 19 družstiev. 
8 družstiev sa odhlásilo. Účastníkov popri už 
tradičnom Jánošíkovi vítal aj chlpáčik med-
vedík, do kože ktorého sa takto originálne 
zamaskoval pán Walter Schwarz z Preventívy 
Bratislava. Podujatie nám opäť dozorovala HS 
pod vedením Ing. Matláka. Večer účastníkom 
spríjemnili mladí hudobníci z Oravy.

xiv. roČníK, 19. – 21. 9. 
2008, deMänovsKá 
dolina – CHata družBa

Zraz sme opäť organizovali v spolupráci s vý-
robným družstvom Robstav Liptovský Mi-
kuláš a aj napriek nepriaznivému počasiu sa 
ho zúčastnilo 74 účastníkov z 19 výrobných 
družstiev. Pre nepriaznivé počasie sa museli 
zmeniť aj pôvodne plánované turistické trasy. 
Oproti minulým ročníkom nám viazla spolu-
práca s hotelom pri zabezpečovaní služieb pre 
našich účastníkov.

Toľko v skratke, čo bolo. A čo nás čaká na ju-
bilejnom XV. ročníku? To všetko vám napíše-
me v ďalšom čísle nášho časopisu.

Za radu VSOČZ CPS 
Gregor Repka,  

poverený predseda 
RVSOČZ CPS
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Doteraz sme boli zvyknutí, že kliešte, ktoré roznášajú boreliózu, sa vyskytujú 
len v nižších nadmorských výškach. Vďaka klimatickým zmenám sa však 
začali sťahovať vyššie a nezriedka ich na svojom tele nájdeme aj po turistickej 
vychádzke napríklad v Roháčoch. 

Odborníci nás varujú. Po pravidelnej jarnej kliešťovej sezóne nás na je-
seň čaká ďalšia. Babie leto je totiž pre kliešte ideálnym obdobím.

aKo odstrániMe KlieŠťa?

V žiadnom prípade kliešťa nevykrúcajte a ani neduste olejom. Kliešť 
zaliaty olejom vyvráti do ranky všetku nasatú krv aj s baktériami z jeho 
tráviaceho traktu. Kliešťa zásadne vyberáme pinzetou, a to tak, že ho 
chytíme za hlavičku a kývaním zo strany na stranu ho opatrne vyberie-
me. Ak to nie je v našich silách, radšej vyhľadáme odbornú pomoc.

aKo roZoZnáMe BorelióZu?

Môže sa nám však stať, že kliešťa nezbadáme alebo ho zbadáme ne-
skoro. Ak bol prenášačom boreliózy, na mieste prisatia sa nám začne 
tvoriť červený kruh, ktorý pomaly počas dvoch až štyroch týždňov 
narastie až do priemeru 15 cm. Uprostred, môžeme pozorovať malý 
biely terčík – bodku. V tomto prvom štádiu treba vyhľadať lekára 
a ochorenie dôkladne preliečiť antibiotikami. U niektorých ľudí sa 
však tieto príznaky neobjavia a ochorenie môže nepoznane pokračo-
vať. Ďalšie príznaky skorého štádia infekcie môžu byť únava, bolesti 
hlavy, pocit obmedzenej hybnosti šije, bolesti svalov a kĺbov, zväčšené 
lymfatické uzliny alebo začervenanie spojoviek. Neliečené ochorenie 
môže prejsť do chronického štádia s postihnutím srdcového svalu 
a nervového systému. Vtedy je už často potrebné podávať v nemocni-
ci antibiotiká do žily.

nesPolieHajMe sa len na KlieŠťa

V poslednom čase sa špekuluje aj o možnosti, že lýmsku boreliózu 
neprenáša len kliešť ale aj iný bodavý hmyz. Predovšetkým komár. Ak 
vás teda nejaký uštipol a príznaky sa zhodujú s príznakmi boreliózy, 
nezľahčujte situáciu a navštívte lekára. Ten špeciálnymi testami krvi 
ľahko určí správnu diagnózu.

Baktérie boreliózy potrebujú 
na to, aby sa zahniezdili v ľud-
skom tele okolo dvadsaťštyri 
hodín. Čiže pokiaľ kliešťa z tela 
odstránime skôr, zamedzíme 
tým aj nášmu nakazeniu. Preto 
je také dôležité sa po každej prechádzke v trávnatých poras-
toch a v lese poriadne poprezerať a prisatého kliešťa okamžite 
odstrániť. Znížime tak riziko nakazenia prakticky na nulu.

aKo sa nenaKaZiť?

zdravie

Zákerná borelióza
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relax

Autor 
krížovky 
S. BlechA

Meno 
Chaplinovej 
manželky 1 Jazva 

po kiahňach
Vrch nad Be-

lehradom  
(Avaľa)

Horúčava Spojka ruSkÉ 
PríSlo vIe 

Pond 
sekunda 
(značka)

Nemecká 
rieka  
(ALZ)

Vábiť Oznámim 2 Živica aus-
trál. stromov 

(Akaroid)

Odstránenie 
chýb

Horná časť 
lode

Typ starších 
televízorov

Slovenský 
mím Ruský 
metalurg

Nevystavujú 
účinkom 

pary

Skaza 
po česky

Strýko

Vodca 
Húnov

Nano 
sekunda

Druh 
papagája

Kaprovitá 
ryba
Keď 

Ribonukleo-
vá kyselina

Pôvodca 

Kuť
Spôsobovali 

bolesť 

Predložka
Detský 

zasýpací 
prášok 

Citoslovce 
pochopenia

Tulák
Činila 

Orient. muž. 
meno

Ohmatať 
(narod. )

Vzorec 
nitridu uránu

Materiál 
na zátky
Rozruší 
stehy

Starorím. 
básnik

Juhoamer. 
indián

Ruský 
letecký 

konštruktér

Prezývka 
Američana
Ľahostaj-

nosť

Značka áut

Druh hrozna Arménska 
hora 

Rýpaním 
rozrušovala

Medenka
Zlúčenia 

uhlíka 
s kovom

Ničí ohňom
Pozde 

Jazdecká 
prekážka 
(Kavalet)
Basníctvo

Brloh líšky

Hmatať 
(národ.)
Skratka 

firmy

Značka 
zirkónu

Započíta 

Ženské 
meno

Táčky
Pripravujem 

jedlo

ŠPZ Zvolen
Francúzsky 

maliar

Značka 
stroncia

Väzba 
po česky

Náuka 

Máj po ne-
mecky

Hydrofilový 
mul

Ženské 
meno

Osviežujúci 
nápoj

A iné 
(skratka )
Stredové 
priamky

Tlčhuba
Poplach 
na burze

Jazero  
po rusky 

Odvodňova-
cie kanále
Povzdych 

Prichádza 
na svet Odletel

Moment Ruské žen-
ské meno

Milí čitatelia, správne riešenie krížovky z predchádzajúceho čísla znie „to, čo sa rodilo dlhý čas, zmarí aj okamih.“  
Vecnú cenu posielame pánovi Františkovi Srnákovi do Trnavy.
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MaroCKé Kura

Stredne veľké kurča –
Soľ –
Lyžička mletého zázvoru –
Lyžička mletej škorice –
Lyžička mletého koriandru –
Lyžička mletej rasce –
3 lyžice olivového alebo rastlinného  –
oleja
3 strúčiky cesnaku –
3 cibule –

Kurča pozdĺžne rozpolíme, štandardne 
nasolíme, koreniny zmiešame 
s pretlačeným cesnakom a olejom 
a votrieme do kurčaťa. Kurča je obzvlášť 
lahodné, keď mu pred potieraním 
koreninami narežeme kožu na stehnách 
a na prsiach. Obe polky položíme 
na naolejovaný plech, obložíme 
na štvrtky prekrojenými cibuľami 
a zakryté alobalom dáme do rúry 
rozohriatej na 200 stupňov piecť. 

Po hodine alobal odstránime a necháme 
kurča ešte pol hodinku dopekať, aby 
chytilo kôrku. Podávame s trojfarebným 
kuskusom.

trojfareBný KusKus

Balenie kuskusu –
Lyžica masla –
1 bujón –
0,5l vody –
1 väčšia rajčina –
½ uhorky –
½ papriky –
Petržlenová vňať –
3 lyžice olivového oleja –

Dáme si v kanvici zovrieť vodu. 
Na panvici rozpustíme maslo a kuskus 
na ňom jemne opražíme. Keď nám voda 
zovrie, zalejeme ňou rozdrobenú kocku 
bujónu vo veľkej mise. Do horúcej 
bujónovej vody vsypeme orestovaný 
kuskus. Misu uzavrieme tanierom alebo 
fóliou. Teraz si najemno nakrájame 
paradajku, uhorku, papriku a petržlenovú 
vňať. Po desiatich minútach, keď 
kuskus nasal všetku vodu, odstránime 
pokrievku a kuskus jemne ponatriasame 
vidličkou, aby chytil vzduch. Do misy 
vsypeme nakrájanú zeleninu, zalejeme ju 
výdatne olivovým olejom a premiešame 
s kuskusom. Podávame k marockému 
kuraťu. Rovnako dobre chutí teplý ako 
aj studený.

Sú recepty, pri ktorých sa zapotíte aj v januári, kedy teplomer ukazuje 
mrazivých mínus pätnásť. My preferujeme tie, pri ktorých sa výsledok nielen 
rovná vynaloženej námahe, ale ju ďaleko prevyšuje. Stručne povedané – 
nenarobíte sa a tí, ktorí váš výtvor ochutnali, majú pocit, že ste nad prípravou 
jedla strávili najprv hodiny na kurzoch varenia a neskôr ďalšie pri sporáku.

Chutná a najmä rýchla
rOzlúčkA S lETOM

Odchádza nám leto, a tak sme pre vás pri-
pravili dva overené recepty, pri ktorých vám 
v žiadnom prípade nebude po chrbte stekať 
pot. Práve naopak – popri ich príprave budete 
mať možnosť si spokojne zaspomínať na svoje 
slnkom prehriate dovolenkové zážitky.

Marocké kura 
s trojfarebným kuskusom

ultra rýCHla doMáCa 
ZMrZlina Kulfi

2 smotany na šľahanie –
1 sladené Salko –

Smotany na šľahanie vyšľaháme. Do vznik-
nutej šľahačky opatrne vmiešame sladené 
Salko. Vlejeme do pripravenej nádoby, ktorá 
je vhodná do mrazničky. Dáme zhruba na 5 
hodín zamraziť. Pred podávaním necháme 
cca 2 minúty zmrzlinu povoliť, aby sa nám 
dobre naberala do misiek. Zmrzlinu môžeme 
ochucovať podľa svojej fantázie – pridaním 
nasekaných orieškov alebo rozmixovaného 
ovocia (nepoužívajte ho viac ako hrsť, zmrzli-
na sa potom premení na dreň). Garantujeme 
vám, že budete uchvátení jej pravou chuťou 
a ľahko pri nej zabudnete na bežné zmrzliny, 
ktoré sú plné všakovakých náhražok „pravej 
smotanovej chuti“.



Predstavujeme TOP VýrOBOk,  
ocenený na výstave COOPEXPO 2009

fixinela wC sila ŠelMy! Čistí aKo utrHnutá Z reťaZe!

Rad čistiacich prostriedkov značky  FIXINELA 
pomáha gazdinkám už 30 rokov. Za túto dobu sa stala 
známym expertom na likvidáciu vodného kameňa, 
zažratej špiny a baktérií. Teraz predstavuje nový rad 
výrobkov, ktoré majú „silu šelmy“.

fixinela wC Má výraZný 
a Moderný diZajn

Nová fixinela wC s vôňou Citrusu 
a s vôňou oceán vďaka svojmu unikátne-
mu zloženiu lepšie priľne k povrchu toaletnej 
misy a účinkuje dlhšie ako kedykoľvek pred-
tým. Zabezpečuje dlhodobú hygienickú čis-
totu toalety. Odstraňuje nepríjemné pachy.

 
fixinela wC extra silná – tento prostrie-
dok predstavuje prvotriednu kvalitu v seg-
mente tekutých čističov vodného kameňa 
z toaliet, príp. ostatnej sanitárnej keramiky. 
Udrží sa a pôsobí dlho na zvislom povrchu, 
dokonca aj pod vodnou hladinou. Účinne od-
straňuje hrdzu a vodný kameň, vyčistí i zažra-
té nečistoty. Zabíja baktérie.

 
fixinela wC s bieliacim účinkom je te-
kutý čistiaci a dezinfekčný prípravok určený 
na čistenie a dezinfekciu silne znečistených 
miest, hlavne tam, kde sa môžu vyskytovať 
nebezpečné baktérie, vírusy a plesne. FIXI-
NELU WC s bieliacim účinkom je možné po-
užívať v celej domácnosti, ako v neriedenom, 
tak aj v riedenom stave.


