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Už tradične sa prvá júlová so
bota spája s oslavou Medziná
rodného družstevného dňa. 
Medzinárodný deň druž
stiev vyhlásilo Valné zhro
maždenie OSN 16. decembra 
1992. Prvýkrát sa pripomínal 
v prvú júlovú sobotu roku 
1995 na 100. výročie Medzi
národnej družstevnej alian
cie ICA, ktorá bola založená 
v roku 1895. 
Je jednou z najstarších mi
movládnych organizácií, kto
rá združuje, zastupuje a slúži 
družstvám na celom svete. Ich 
počet sa odhaduje na približ
ne 3 milióny. Medzinárodná 

aliancia družstiev spolupracu
je tiež s globálnymi a regionál
nymi vládami a organizácia
mi na vytvorení legislatívneho 
prostredia, ktoré umožňuje 
formovanie a rast družstiev.
Slovensko v nej zastupuje 
Družstevná únia Slovenskej 
republiky, ktorej ustanovu
júce valné zhromaždenie sa 
konalo 29. decembra 1992 
v Sobotišti. 

Tohtoročná téma družstev
ného dňa: „Družstvá proti 
klimatickej zmene“, bola zvo
lená so zámerom podporiť 
13. cieľ udržateľného rozvoja 
OSN, čím je práve boj proti 
klimatickým zmenám. Pre
tože práve klimatické zmeny 
majú vážne dopady na život 
ľudí po celom sveta, najmä 

na znevýhodnené skupiny 
ľudí, ktorými sú drobní poľ
nohospodári, ženy, mladí, či 
etnické menšiny. 

Oslavy medzinárodného druž
stevného dňa v rôznych for
mách prebiehajú všade po 
svete a sú príležitosťou, aby 
sa pozornosť širokej verej
nosti upriamila na činnosť 
družstiev a na skutočnosť, 
že ciele OSN a medzinárod
ného družstevného hnutia sa 
navzájom dopĺňajú. Stávajú 
sa tiež platformou pre posil
nenie a rozšírenie spolupráce 
družstevného hnutia s vláda
mi a samosprávami v jednot
livých krajínách, ale aj v ce
losvetovom merítku. 

www.ica.coop.

Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) 
pripravila medzinárodné 
match makingové podujatie 
Slovenská kooperačná burza 
Bratislava 2020.

Podujatie sa bude konať  
21. októbra 2020 v Bratislave. 
Vzhľadom na aktuálne plat
né nariadenia a obmedze
nia spojené s organizáciou 
hromadných podujatí, ako 
aj prognózy na nasledujúce 

mesiace, sa bude konať bez
pečná alternatíva podujatia – 
ONLINE verzia prostredníc
tvom platformy Zoom.
Slovenská kooperačná bur
za aj v tomto formáte po
núkne možnosť ONLINE 
bilaterálnych rozhovorov so 

slovenskými a zahraničný
mi účastníkmi a s partnermi 
podujatia podľa vopred na
stavených požiadaviek. Sú
časťou je aj moderovaná ON
LINE panelová diskusia na 
aktuálne témy s odborníkmi 
zo slovenských aj zahranič
ných firiem, z inštitúcií a so 
zástupcami štátu s možnos
ťou zapojenia sa do diskusie. 
Bližšie informácie nájdete na 
www.sario.sk.

Medzinárodný družstevný deň

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020
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na severnej zemskej pologuli nedávno začala jeseň a s ňou k nám poma
ly prišiel čas babieho leta s ľahkými bielymi pavučinami. Dni sa pomaly 
skracujú, ubúda prirodzeného svetla.

Okamih jesennej rovnodennosti nastáva každý rok v porovnateľnom 
čase medzi 21. a 24. septembrom bez ohľadu na to, akým obdobím práve 
ľudstvo prechádza. 
Aspoň toto je v normálnom režime. 

V živote každého z nás to tak nie je. Určite vnímame ochladenie i krat
šie dni, ale oveľa intenzívnejšie sledujeme pandemickú krivku. Držíme 
palce všetkým, ktorí bojujú s nákazou Covid 19 a dúfame, že nás sa táto 
priamo nedotkne. 
Máme za sebou sedem mesiacov neobyčajného života, plného napätia, 
stresu a zmien. Nech sa tvárime akokoľvek pokojne, všetci vieme, že na 
pohodový život so slobodným stretávaním sa, cestovaním, plnohodnot
ným kultúrnym či športovým vyžitím musíme ešte nejaký čas zabudnúť. 

Podnikateľské subjekty, medzi ktoré s istotou patria aj výrobné družstvá, 
vždy boli a stále sú tvorcami hodnôt a ťahúňmi národej ekonomiky. Pri
tom preberajú zodpovednosť za seba i svojich zamestnancov.
Aj v nich sa nečakane bez prípravy zmenil zabehnutý systém, zásadne 
ovplyvnený reštriktívnymi opatreniami vlády s cieľom chrániť životy 
ľudí, ale aj hospodárstvo krajiny. 
Sice si uvedomujeme, že ľudstvo už prežilo aj oveľa horšie časy, že život 
vždy bude mať svoje vzlety a pády, prežívať a prosperovať v dnešných 
dňoch znamená postaviť sa zároveň hrozbám i novým výzvam. 
 
Ak chceme prežit zajtra, musíme konať už dnes. 

Niektoré naše členské výrobné družstvá správne pochopili toto motto 
podnikania aj vzniknutú situáciu a veľmi úspešne zabojovali o zákaz
níka. Ruka v ruke so správne cieleným marketingom ponúkli kvalitné 
vlastné výrobky. Dokonca v niektorých prípadoch zmenili výrobný sor
timent na tak potrebné ochranné rúška či dezinfekciu. 
 
Horšie obdobie prežívajú družstvá, subdodávatelia či prenajímatelia 
nehnuteľností. Dostali sa do ťažkej situácie, sú odkázaní na pomoc. 
 
Aj v združení COOP PRODUKT SLOVENSKO intenzívne vnímame 
súčasné problémy. 
Tiež sa nás z dôvodu prenájmu nehnuteľností dotkli opatrenia vlády sú
visiace s uzatvorenými prevádzkami. Dodnes sa trápime s platbami za 
omeškaný nájom.
 
Všetkým Vám členským družstvám nášho záujmového združenia sa 
snažíme pomôcť. Jednak právnym i ekonomickým poradenstvom, kon
trolou pripravených podaní vrátane žiadosti o štátnu pomoc, ale po
máhame aj finančne s nádejou, že táto dobre mienená pomoc skutočne 
prispeje k vyriešeniu Vašich problémov i k rozvoju výrobného družstev
níctva na Slovensku. 

Na nedávnom valnom zhromaždení sme podľa ustanovených pravidiel 
– platných Stanov oficiálne uzatvorili 65. rok fungovania nášho združe
nia a účtovné obdobie roku 2019. 

Za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení sa nám podarilo 
stretnúť, aby sme zhodnotili ďalší vcelku úspešný rok fungovania náš
ho združenia. 
A to nielen v oblasti efektívneho nakladania s majetkom, ale aj v oblas
ti zásahov do jednotlivých procesov pripomienkových konaní právnych 
noriem. Aktívne sme pomohli aplikácii Zákona o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikov do života, prvým družstvám, zamestnávateľom 
zdravotne znevýhodnených osôb bol priznaný štatút registrovaného so
ciálneho podniku. 

Okrem toho sa snažíme dôstojne reprezentovať naše združenie a člen
ské družstvá.  
Dlhé roky bol pre nás mesiac august obdobím marketingu a stretáva
nia sa na medzinárodnej družstevnej kontraktačnopredajnej výstave  
COOPEXPO. 
Inakosť tohto pandemického obdobia nás nechala doma. To samozrej
me neznamená, že by výrobné družstvá či naše stredné školy nemali čo 
ukázať. 
Obmedzenia však berieme s plnou vážnosťou. 

I naše každoročné stretnutie milovníkov prírody a turistiky na turis
tickom zraze, ktorý bol tento rok naplánovaný do krásneho prostredia  
Jasenskej doliny, sme z opatrnosti zrušili. Škoda.    

Pandémia stále graduje. Nikto z nás nevie s istotou predikovať, čo nás 
čaká. Všetci máme len jedno spoločné, želáme si mať toto obdobie za 
sebou. 

Potom príde čas na naše príjemné stretnutia na výstave i na športových 
podujatiach. 
A tiež čas, aby sme zúročili výsledky svojej dnešnej práce a spomínali na 
pandemické opatrenia už len s úsmevom na tvári. 

Všetkým Vám želám najmä veľa sily a pevné zdravie. 

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO 

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
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Na úvod by som vás popro-
sila, keby ste nám prezradili 
pár slov o vás.
Volám sa Ing. Jozef Bernát, naro
dil som sa 21. júna 1962 v Nitre. 
Bývam v malej krásnej obci Ľu
dovítová, kde som prežil celý svoj 
doterajší život. Som ženatý a spo
lu s manželkou sme vychovali dve 
deti.

Aké boli vaše začiatky vo vý-
robnom družstve a koľko ro-
kov už pôsobíte vo výrobnom 
družstevníctve?

Priznám sa, že až do nástupu do 
Technoplastu som si pod pojmom 
družstvo predstavoval poľnohos
podárske družstvo a s pojmom 
výrobné družstvo som sa stretol 
prvýkrát až po nástupe do Tech
noplastu. V družstve pracujem od 
4. októbra 1985, celý svoj doterajší 
pracovný život.

Akými funkciami ste si prešli, 
kým ste sa stali vrcholovým 
manažérom?
Prešiel som viacerými pracovný
mi pozíciami – od výroby cez maj
stra údržby, vedúceho prevádzky, 
výrobnotechnického námestníka 
až po funkciu predsedu, ktorú za
stávam od roku 2001. S odstupom 
rokov by som cestu, ktorou som si 
prešiel ja, odporučil aj dnešným 
mladým absolventom, ktorí sa 
chcú stať manažérmi. Skúsenos
ti, ktoré som získal na jednotli
vých pracovných pozíciách, som 
neskôr zúročil v riadiacej funkcii, 
a  toto absolventa nenaučí žiadna 
univerzita.
 
Poznali ste výrobky družstva, 
resp. družstvo ako také pred-
tým, ako ste v ňom začali pra-
covať?

Jeden z výrobkov – ohrievač úžit
kovej vody – som poznal, lebo 
sme ho mali doma. Družstvo som 
poznal iba okrajovo.

Pán predseda, môžete nám 
v skratke predstaviť históriu 
vášho družstva?
Dňa 1. júla 1960 bolo na ustano
vujúcej schôdzi založené druž
stvo Invalid Topoľčany. Vznik
lo z potreby poskytnúť pracovné 
príležitosti ľuďom so zmenenou 
pracovnou schopnosťou a s po
škodením zdravia. Predmetom 
činnosti družstva bola strážna 
služba a služby obyvateľstvu ako 
oprava plniacich pier, výroba pe
čiatok, kľúčová služba, zasklieva
nie okien a rámovanie obrazov. 
Vznik nových výrobných činností 
– kovovýroba a kožená galantéria 
dali podnet na zmenu názvu druž
stva v roku 1967 na TECHNO
PLAST výrobné družstvo.
  
A aká je súčasnosť?
Po rokoch rozsiahlych zmien 
a transformácií je v súčasnos
ti Technoplast v. d. stabilizova
nou spoločnosťou s konkrétnym 
výrobným programom. Situácia 
na trhu nás donútila zredukovať 
náš pôvodný výrobný program 
na súčasný, ktorý tvorí kovovýro
ba a výroba technickej galantérie. 
V súčasnosti družstvo zamestnáva 
22 pracovníkov.

Aký je sortiment vašich vý-
robkov?
V segmente výroby ohrievačov 
úžitkovej vody vyrábame ohrie
vače v objemoch 80 – 1 000 l vo 
viacerých kombináciách spôso
bu ohrevu, v segmente malej zá
hradnej mechanizácie vyrábame 
rotačné kypriče vo viacerých va
riáciách, rôzne typy pluhov a  dr
viče záhradného odpadu. V  po
sledných rokoch sa nosným 
programom stáva výroba pre ob
lasť automotive: vývoj a výroba 

jednoúčelových strojov, montáž
nych pracovísk a prepravných pa
liet.
V menšej miere tvorí výrobný 
program výroba obalových mate
riálov na mobilné reklamy a výro
ba špeciálnych izolácií pre paro
vodné potrubia.

Aký je váš top výrobok, resp. 
o aké výrobky je najväčší záu-
jem zo strany zákazníkov?
Neviem jednoznačne určiť, kto
rý výrobok je top. Vzhľadom na 
to, že máme dosť široký výrob
ný program, je ťažké porovnávať 
jednotlivé výrobky medzi sebou, 
keďže každý má svoje špecific
ké úžitkové vlastnosti. Z hľadis
ka predajnosti idú do popredia 
ohrievače vody s možnosťou pri

pojenia na netradičné zdroje ener
gie (slnečné kolektory, fotovoltai
ka, tepelné čerpadlo).

Čo vás na vašej práci najviac 
baví?
Je ťažké odpovedať na túto otáz
ku. Funkcia predsedu, respektíve 
manažéra, určite nie je o zábave, 
ale mňa osobne teší a dodáva mi 
energiu, keď vidím, že moja práca 
prináša pozitívne výsledky.

Aké sú vaše vízie do budúc-
nosti?
Budúcnosť sa vždy ťažko predpo
vedá a obzvlášť ťažké je to v súčas
nom období pandémie. Ja by som 

moje vízie pretransformoval skôr 
do formy želaní. V prvom rade, 
aby sme všetci boli zdraví, aby 
malo družstvo dostatok pracovnej 
náplne, zodpovedných a finančne 
silných odberateľov a aby zamest
nanci družstva boli spokojní.

Aké princípy sú podľa vás naj-
dôležitejšie pre úspech pod-
nikania?
Tých princípov je veľa. Ja by som 
vypichol jeden a tým je zodpo
vednosť. Zodpovednosť v každom 
smere, voči vlastným zamestnan
com, voči obchodným partnerom, 
voči dodávateľom, stručne pove
dané, voči všetkým.

S akými problémami sa naj-
častejšie pasujete?
Tých je ešte viac a hlavne sú zby
točné, ako napríklad prebujnelá 
byrokracia, nezmyselné a nič ne
riešiace predpisy a ich vynucova
nie plnenia následnými kontro
lami, slabá vymožiteľnosť práva 
a veľa ďalších.

Ktoré okamihy sú pre vás 
v  práci najťažšie a naopak, 
ktoré vám priniesli najväčšiu 
radosť?
Medzi najťažšie by som zara
dil znižovanie stavu pracovníkov 
z  organizačných dôvodov pri ne
dostatku pracovnej náplne a po
cit pri situácii, keď človek vynalo
ží všetko úsilie na kladný priebeh 
projektu, a napriek tejto snahe 
a  vynaloženému úsiliu to nedo
padne dobre.
Na opačnú stranu by som zaradil 
spokojnosť zamestnancov (aj keď 
v dnešných časoch je tento pojem 
relatívny) a pocit uznania od od
berateľov.

Čo je pre vás pri práci dôle-
žité?
Mať okolo seba ľudí, na ktorých sa 
môžem spoľahnúť.

Kde čerpáte silu a inšpiráciu?
Mojou „energetickou zásobárňou“ 
je moja rodina. A inšpirácie? Vždy 
som tvrdil, že veľa toho, čo viem, 
som sa naučil od iných, a preto sa 
snažím chodiť po svete s  otvore
nými očami a stretávať sa s ľuďmi, 
od ktorých sa môžem učiť.

Ďakujem za rozhovor

Na úvod by som vás poprosi-
la, keby ste nám prezradili pár 
slov o vás.
Jsem „chlap z České Lípy“, jak říká 
Ander z Košíc. V roce 1988 jsem 
skončil dřevařskou průmyslov

ku a moje maminka chtěla, abych 
šel na vysokou. Tak jsem se do
stal na Slovensko na Technickou 
univerzitu vo Zvolene a ke své
mu překvapení jsem se vešel do 
povinné kvóty českých studen

tů. Během studia jsem se oženil 
(se Slovenkou) a s odřenýma uši
ma dostudoval. Jako jeden z mála 
jsem zůstal na Slovensku a nelituji 
toho. Dnes jsem už 28 let ženatý, 
mám tři děti (27, 19, 15), je mi 50 
let a bydlím na malé vesnici.

Aké boli vaše začiatky vo vý-
robnom družstve a koľko ro-
kov už pôsobíte vo výrobnom 
družstevníctve?
Začínal jsem jako ekonomic
ký náměstek výrobního družstva 
KVETA Nová Baňa. Tohle kdysi 
úspěšné družstvo bylo v době 
mého nástupu ve velkých finanč
ních problémech. Bez uskuteč
nění drastických opatření (pro
pouštění zaměstnanců družstva, 

manažéri družstiev manažéri družstiev

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

Ing. Bohumil Červenka 
predseda výrobného družstva K-PLAST Nová Baňa
a člen predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO



manažéri družstiev

prodej majetku atd.) by se situace 
nadále zhoršovala. Protože jsem 
pro svá navrhovaná opatření ne
našel podporu u členské základny 
(pozn. já členem družstva KVETA 
nikdy nebyl) a z obavy, že když nic 
neudělám, zmizí i dobré výrobní 
programy, inicioval jsem založení 
družstva KPLAST a čas ukázal, že 
to bylo správné rozhodnutí.

Akými funkciami ste si prešli, 
kým ste sa stali vrcholovým 
manažérom?
Po vysoké škole jsem začal jako 
mistr ve výrobním provozu, pak 
jsem se začal pohybovat v oblas
ti ekonomiky, byl jsem kalkulant, 
vymahač pohledávek, vedoucí 

výpočetního střediska, ekonom, 
zástupce ekonomického ředitele 
i  ekonomický náměstek. Dvacet 
let už vykonávám roli předsedy 
družstva, ale nepovažuji se za vr
cholového manažera. 

Poznali ste výrobky družstva, 
resp. družstvo ako také pred-
tým, ako ste v ňom začali pra-
covať?
Ne, neměl jsem tušení, že taková 
firma vůbec existuje, a kdyby se 
moje manželka nezúčastnila kon
kurzu na pozici ekonomického 
náměstka (kterou jsem nakonec 
získal já), tak by to tak i zůstalo.

Pán predseda, môžete nám 
v skratke predstaviť históriu 
vášho družstva?
KPlast je „mladé, malé a netypic
ké“ družstvo. Na začátku bylo po
vinných pět členů a v současnosti 
máme členů devět. Protože se ne
můžeme pochlubit bohatou histo
rií jako jiná členská družstva, vyj
menuji jen důležité události:
•  rok 2000 založení družstva,
•  rok 2002 zahájení výroby na 3 

vstři kovacích a 2 vakuových li
sech,

•  rok 2004 rozšíření výroby o 16 
vstřikovacích lisů,

•  rok 2005 koupení pronajaté lisov
ny,

•  rok 2007 koupení pronajatých 
skladů,

•  rok 2008 krize sektoru „automo
tiv“ znamenala snížení počtu za
městnanců ze 120 na 58,

•  rok 2018 koupili jsme nástrojár
nu a v ní dodnes vyrábíme. 

A aká je súčasnosť?
Máme 51 zaměstnanců, stabilní 
obchodní partnery, vyděláváme – 
co můžeme chtít víc.

Aký je sortiment vašich vý-
robkov? Aký je váš top výro-
bok, resp. o aké výrobky je 

najväčší záujem zo strany zá-
kazníkov?
Naši odběratelé jsou především 
výrobní podniky a obchodní spo
lečnosti, které vlastní vstřikovací 
formy, takže naše družstvo nemá 
„vlastní“ výrobky, poskytujeme za 
úplatu „jen“ výrobní i lidské kapa
city. 

Čo vás na vašej práci najviac 
baví?
Rád dělám pro své kolegy statisti
ky, analýzy, tabulky a grafy.

Aké sú vaše vízie do budúc-
nosti?
Udržet si stávající a získat nové 
obchodní partnery.

Aké princípy sú podľa vás naj-
dôležitejšie pre úspech pod-
nikania?
Myslím, že náš úspěch spočívá 
v tom, že:
•  Jsme opatrní při rozhodování.
•  Stále počítáme, analyzujeme 

a plánujeme.
•  Důrazně si hlídáme „svoje“ pe

níze.
•  A hlavně zatím máme štěstí.

S akými problémami sa naj-
častejšie pasujete?
Lhostejnost, závist a neochota učit 
se novým věcem.

Ktoré okamihy sú pre vás 
v práci najťažšie?
Za tu nejtěžší součást mé práce 
považuji rozhodování o propo
uštění zaměstnanců.

Čo je pre vás pri práci dôle-
žité?
Vzájemná důvěra mezi členy 
družstva.

Kde čerpáte silu a inšpiráciu?
Jako student jsem se dost naces
toval, a tak si nejlépe odpočinu 
doma na terase s kytarou v ruce. 
Zatím nemám problém učit se, 
takže čtu nebo poslouchám au
dioknihy o problémech, které mě 
zajímají.

Ďakujem za rozhovor

76

zo života družstiev

Celoslovenskú poradu otvorila Ing. Iveta 
Chmelová, predsedníčka združenia. Na úvod 
oboznámila predsedov s programom celoslo
venskej porady. Program pozostával z kalei
doskopu informácií vo vzťahu k sociálnym 
podnikom, pracovnoprávnej problematike sú
visiacej so skončením pracovného pomeru aj 
s ohľadom na pandémiu COVID19 a tiež boli 
predsedovia družstiev oboznámení so zmena
mi v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej 
služby. Následne boli odprezentované infor
mácie o sociálnom aspekte vo verejnom obsta
rávaní. V druhej časti porady boli predsedovia 

družstiev informovaní o činnosti COOP PRO
DUKT SLOVENSKO v roku 2019.

Sociálne podniky a ich význam pre spoločnosť 
ozrejmila vo svojej prezentácii JUDr. Monika 
Zatkalíková. Zdôraznila, že aj viaceré chráne
né dielne našich členských družstiev sa môžu 
transformovať na sociálne podniky za pod
mienky, že splnia zákonné požiadavky. Uvied
la, že už aj medzi členskými družstvami máme 
také, ktoré prešli procesom tranformácie a zá
roveň ich zástupcov poprosila o krátke vstupy. 

Predsedovia spomínaných družstiev Bc. Eva 
Dobiašová, Ing. Juraj Sokol a pán Jozef Cichý, 
sa zhodli, že neľutujú podstúpenie tohto proce
su a napriek zvýšenej administratívnej nároč
nosti na začiatku transformácie chránenej diel
ne na sociálny podnik považujú jej výsledok za 
veľmi priaznivý. Veľkým benefitom je posky
tovanie príspevku zo strany úradu v mesačnej 
periodicite, čo výrazne napomáha zabezpečiť 
potrebný cashflow. 

Nezanedbateľným je aj navýšenie príspevku na 
zamestnanca so zdravotným postihnutím, kto
rý má pokles schopnosti vykonávať zárobko
vú činnosť do 70% oproti príspevku, ktorý na 
neho poberá zamestnávateľ v chránenej dielni 
a pod. JUDr. Monika Zatkalíková uviedla, že 
zatiaľ nefunguje systém poskytovania nená
vratnej pomoci, ale očakáva sa, že oprávnené 
výdavky na poskytnutie dotácie formou ne
návratnej finančnej pomoci budú kapitálové 
transfery, bežné tranfery na dodanie tovaru 
a  na poskytnutie služieb a mzdové výdavky. 
Napriek tomu, že systém ešte nefunguje kom
plexne, aj súčasná podpora sociálnych podni
kov formou poskytovania príspevkov je pozi
tívna. 

V prezentácii tiež uviedla príklady dobrej pra
xe, čím chcela vyzvať a inšpirovať zástupcov 
členských družstiev, aby tí, ktorí spĺňajú pod
mienky pre zriadenie sociálneho podniku 
a boria sa s finančnými výpadkami, prehodno
tili svoje výrobné programy a možnosti a kon
zultovali so združením svoje ďalšie pôsobenie 

Rok 2020 je vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID-19 veľmi netypický a ťažký. Aj napriek tejto 
situácií sa zástupcovia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO stretli 27. augusta v Bratislave  
na celoslovenskej porade predsedov a 35. Valnom zhromaždení COOP PRODUKT SLOVENSKO. Všetko 
prebiehalo za prísnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Celoslovenská porada predsedov 
členských družstiev
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zo života družstiev

Súčasťou Porady predsedov členských druž
stiev bola prezentácia pána Jakuba Hoša z Úra
du pre verejné obstarávanie venovaná prob
lematike sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní, so zameraním na chránené diel
ne a sociálne podniky. Pán Hošo v nej uviedol 
aké sú možnosti účasti sociálnych podnikov 
a  chránených dielní na verejných zákazkách 
(zákazky malého rozsahu, sociálne výnim
ky pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou 
hodnotou, vyhradené zákazky, uchádzanie sa 
o časť rozdelenej zákazky, subdodávky či nevy
hradené zákazky). Informoval a doplnil infor
mácie o nových povinných kvótach platných 
od 1. januára 2020 a to, že verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom 
začal alebo realizoval najmenej desať verejných 
obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodno
tou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných 
obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise 
predmetu zákazky ako osobitnú podmienku 
plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhod
notenie ponúk.

Prezentáciu doplnil názornými príkladmi 
a  uviedol viaceré činnosti, na ktoré je možné 
sociálne hľadisko použiť, napr. grafický návrh 
časopisu a jeho tlač, komplexné cateringo
vé služby, pranie, sušenie a žehlenie bielizne 
a pod. 

Uviedol aj viaceré výkladové stanoviská Úradu 
pre verejné obstarávanie, ktoré vyplynuli aj zo 
súdnej praxe. Zdôraznil, že nie každá zákazka 
je vhodná pre chránené dielne alebo chráne
né pracoviská, najmä pokiaľ ide o zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, pri ktorých pl
není majú zamestnanci so zdravotným postih
nutím obmedzené možnosti. 

Rozhodnutie verejného obstarávateľa o vyhra
dení zákazky pre chránené dielne alebo chrá
nené pracoviská musí vychádzať z dôsledného 
preskúmania, či na trhu existuje dostatočný 
počet subjektov (minimálne traja), ktorými 
zriadené chránené dielne alebo chránené pra

coviská sú aj schopné reálne poskytnúť plne
nie zmluvy, ktorá bude výsledkom verejné
ho obstarávania. Jediným subjektom, ktorý 
môže vhodnosť predmetu zákazky posúdiť, je 
subjekt, ktorý verejné obstarávanie vyhlasuje  
(Výkladové stanovisko UVO č. 2/2014, Rozhod
nutie rady Úradu č. 11026-9000/2014-KR/42). 
Záverom vyzval účastníkov porady do disku-
sie a na záver ponúkol možnosť konzultácie cez 
naše združenie, v prípade, ak by členské druž-
stvo potrebovalo poradiť najmä v oblasti uchá-
dzania sa o verejnú zákazku alebo zákazku.

JUDr. Monika Zatkalíková 

Z rokovania 35. Valného zhromaždenia 

Problematika sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní, so zameraním na chránené dielne  
a sociálne podniky

zo života družstiev

Rokovanie Valného zhromaždenia viedol Ing. 
Marián Javorka, podpredseda CPS a predseda 
výrobného družstva TATRACHEMA Trnava. 

Po preverení hlasov prítomných delegátov bolo 
zistené, že Valné zhromaždenie je uznášania
schopné. 

Po zvolení pracovného predsedníctva, man
dátovej komisie, volebnej, návrhovej komisie, 
overovateľov zápisnice, zapisovateľa a  skrutá

torov začalo podľa schváleného programu sa
motné rokovanie. 

Prvým bodom bola Správa o činnosti predsta
venstva CPS za obdobie od 33. Valného zhro
maždenia, ktorú predložila Ing. Iveta Chmelo
vá, predsedníčka CPS. 

Ďalej si delegáti vypočuli Správu o  činnosti 
Kontrolnej komisie CPS, ktorú predložil Ing. 
Jozef Bernát, predseda kontrolnej komisie 
a tiež Správu o činnosti Rady VSOČaZ s kto

rou prítomných oboznámila pani Martina 
Marhevská, predsedníčka rady. 

Rokovanie pokračovalo Správou o  dosiahnu
tých výsledkoch hospodárenia CPS za rok 2019 
spolu s  návrhom rozpočtu na rok 2020 a ná
vrhom výšky členského príspevku na rok 2021 

ktorú predložila prítomným Ing. Iveta Chme
lová, predsedníčka CPS. 

Ďalším bodom programu boli doplnkové voľ
by do orgánov CPS. Tieto voľby viedla pred
sedníčka volebnej komisie pani Mgr. Anna 
Najšlová. Doplnkové voľby sa konali z dôvodu 
doplnenia zástupcu západoslovenského regió

nu za člena Kontrolnej komisie CPS, ktorým 
sa stal pán Juraj Brigant, predseda výrobného 
družstva NOVOPLAST Sereď.
Ing. Miroslav Karabinoš, predseda mandátovej 
komisie a Mgr. Anna Najšlová, predsedníčka 
volebnej komisie prečítali správy komisií. 

Ing. Ľuboš Sládek, predseda návrhovej komisie 
predložil prítomným delegátom návrh uznese
nia 35. Valného zhromaždenia COOP PRO
DUKT SLOVENSKO na schválenie. 

Prítomní zástupcovia členských družstiev 
s hlasom rozhodným predložený návrh uzne
senia schválili. 
Na záver Ing. Chmelová poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a popriala im šťastú ces
tu domov.

JUDr. Monika Zatkalíková
Bc. Zuzana Cákova

možno aj transformáciou na sociálny podnik. 
V prípade záujmu je združenie pripravené 
družstvám pomôcť a poradiť aj v tejto oblasti.

V nadväznosti na časté otázky zo strany člen
ských družstiev v súvislosti s ukončovaním 
pracovného pomeru sa JUDr. Monika Zatka
líková venovala vo svojej prezentácii aj tejto 
problematike. Oboznámila účastníkov s naj
častejšími výpovednými dôvodmi, pričom 
upramila pozornosť aj na tie, ktoré môže za
mestnávateľ použiť v prípade zamestnanca, 
ktorý porušuje pracovnú disciplínu. Záverom sa JUDr. Monika Zatkalíková veno

vala pracovnej zdravotnej službe a účastníkov 
informovala, že od 21. júla 2020 sa oznamo
vacia povinnosť o zamestnancoch zaradených 
v druhej kategórii ruší. Zmena bola schvále
ná zákonom v rámci 114 zlepšení podnika
teľského prostredia zasiahnutým opatreniami 
na zamedzenie šírenia nebezpečnej náklazli
vej ľudskej choroby COVID19. V prípade za
mestnancov zaradených do 2. kategórie prác, 
má zamestnávateľ od 21. júla 2020 povinnosť 
aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s ka
tegorizáciou prác pravidelne, každých 24 me
siacov, alebo pri podstatnej zmene pracovných 
podmienok.

V druhej časti kaleidoskopu informácií sa pán Ja
kub Hošo z Úradu pre verejné obstarávanie veno

val vo svojej prezentácií problematike sociálneho 
aspektu vo verejnom obstarávaní, so zameraním 
na chránené dielne a sociálne podniky. 

Porada následne pokračovala informáciou 
o  činnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO. 
Ing. Iveta Chmelová informovala predsedov 
o stave nehnuteľností CPS a o plnení rozpoč
tu k  31. decembru 2019. Tiež ich oboznámi
la  s návrhom rozpočtu na rok 2020. 

Na záver poďakovala všetkým za účasť a s po
ľutovaním oznámila, že družstevná výstava  
COOPEXPO je tento rok z dôvodu mimoriad
nej situácie v súvislosti s COVID19 zrušená. 
Zástupcov družstiev pozvala na 35. Valné zhro
maždenie COOP PRODUKT SLOVENSKO. 
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zo života SSOŠjubilanti

V septembri tohto roku sa dožíva vý
znamného životného jubilea 70. ro
kov pán Ing. Dušan Grešo, ktorého 

väčšina pracovného života (viac ako 55 rokov), 
je spojená s výrobným družstevníctvom.

Do výrobného družstva Robstav Liptovský Mi
kuláš nastúpil ako učeň po skončení základ
nej školy v roku 1965. Vyučil sa za elektrikára. 
V  tomto výrobnom družstve pracoval ďalších 
16 rokov na rôznych pozíciách, najprv ako ro
botník, neskôr ako majster, vedúci učňovského 
strediska a nakoniec ako vedúci personálneho 
útvaru. V roku 1985 začal pracovať vo výrob
nom družstve Ďumbier Liptovský Mikuláš, 
kde bol zvolený za predsedu družstva. V tejto 
funkcii pôsobil 10 rokov. Niekoľko rokov bol 
aj predsedom Správnej rady Fondu družstev
nej svojpomoci na Slovenskom zväze výrob
ných družstiev, dnes COOP PRODUKT SLO
VENSKO.

Vďaka svojmu životnému optimizmu a ambi
cióznosti cítil potrebu neustále na sebe praco
vať, zvyšovať si vzdelanie. Popri zamestnaní si 
dokončil vzdelanie a zmaturoval na Strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej v Žili
ne v  roku 1974 a vysokoškolské vzdelanie na 
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v roku 
1982. V rokoch 1983 až 1986 absolvoval po
stgraduálne štúdium na Vysokej škole ekono
mickej v Prahe.

V roku 1995 založil výrobné družstvo KOGAL 
Liptovský Mikuláš, kde pôsobí doteraz ako 
predseda. Výrobné družstvo sa zaoberá výro
bou a sprostredkovaním predaja koženej ga
lantérie a iných materiálov ako aj výrobkov vy
rábaných v regióne Liptov.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a kontaktom 
s rôznymi podnikateľskými subjektmi na Lip
tove aj manažérskym schopnostiam pôsobí po
pri činnosti vo výrobnom družstve aj v inšti
túciách a rôznych komisiách mesta Liptovský 
Mikuláš. V súčasnosti je stále aktívny na pos
te riaditeľa Verejnoprospešných služieb mesta 
Liptovský Mikuláš.
Napriek tomu, že jeho stále aktívna pracovná 
činnosť mu zaberá mnoho úsilia a času, stále 
sa venuje svojim záľubám. Vynakladá nemalé 
úsilie v starostlivosti o les na brehoch priehra
dy Liptovská Mara ako predseda Urbáru býva
lej obce Sokolče, ktorá bola touto priehradou 

zatopená. S úctou a milými spomienkami na 
život v tejto rodnej obci z detstva a  mladosti 
sa aktívne podieľa na spoluorganizovaní spo
ločenských a kultúrnych akcií rodákov. V po
slednom období sa s veľkým záujmom venuje 
včelárčeniu. Včely sú pre neho vzorom praco
vitosti, húževnatosti, neúnavnosti a v spätosti 
s čistou liptovskou prírodou, ktorú má tak veľ
mi rád. Nemálo času tiež venuje starostlivos
ti o  malú vodnú elektráreň, ktorú vybudoval 
svojpomocne na malej bystrine, ktorá steká 
spod Chopku v Nízkych Tatrách. Venuje sa aj 
turistike, cestovaniu a chalupárčeniu na chate 
v Nižnej Boci, kde sa stretá s rodinou a priateľ
mi, ktorých má vďaka svojej priateľskej povahe 
veľmi veľa.

Kolektív spolupracovníkov

Dovoľte mi za celú našu družstevnú rodinu po
priať pánovi Grešovi pevné zdravie a ešte mno
ho nádherných slnečných dní, pretkaných šťas
tím, nekonečnou vitalitou a dobrou náladou. 
Za jeho dlhoročnú prácu v prospech výrobné
ho družstevníctva úprimne ĎAKUJEM.

Ing. Iveta Chmelová,
predsedníčka

COOP PRODUKT SLOVENSKO

T ohtoročný august bol pre zamestnan
cov a študentov Súkromnej strednej 
odbornej školy v Poprade významný.  

Došlo ku generačnej výmene na najvýznamnej
šom poste. 

Asi by na tom nebolo nič výnimočné, keby  
z postu riaditeľa neodchádzal človek, ktorý sa 
venoval pedagogickej a riadiacej práci viac ako 
36 rokov.

Mnoho jarí a jesení musí človek prejsť, aby uvi
del svoje pracovné dielo ucelené. 
Dielo, ktoré napĺňal svojou prítomnosťou, svo
jimi každodennými rozhodnutiami, dňami 
starostí a určite aj chvíľami radostí. 
Tento okamih je ešte príjemnejší, ak je výsled
kom vykonanej práce úspech.   
 
Ing. Vladimír Vencko sa po ukončení svojho 
funkčného obdobia k 31.8.2020 rozhodol po

vedať – stačilo. Ukončil svoj aktívny pracovný 
život a stal sa dôchodcom na plný úväzok.   

Po štúdiu na Strojníckej fakulte v  Bratislave 
začal pracovať ako technický pracovník a ná
sledne ako vývojový pracovník v Turčianskom 
strojárskom závode v Prakovciach. Neskôr pô
sobil ako vedúci technológie v  Tatramate Po
prad. 
A odtiaľ v roku 1984 zamieril do našej stred
nej školy, kde naplno využil svoje  vedomosti 
aj praktické skúsenosti. Začal pracovať ako zá
stupca riaditeľa pre odborný výcvik, rozbehol 
vzdelávanie žiakov a študentov v externých fir
mách,  hoci sa v tom čase o duálnom vzdeláva
ní  nehovorilo. 
V roku 2010 sa stal riaditeľom školy. 

Pozitívnym prístupom k práci, zodpovednosťou 
a záujmom o školu vytvoril pre žiakov a zamest
nancov vynikajúce podmienky pre štúdium 

a prácu. Bojoval za udržanie i vznik nových štu
dijných odborov, za dobré materiálnotechické 
vybavenie školy v slušných, zrekonštruovaných 
priestoroch.   
A okrem toho korektne spolupracoval aj s na
šim záujmovým združením ako zriaďovateľom 
školy. Významne sa pričinil o  prehĺbenie ve
domostí žiakov v  oblasti družstevníctva. Jeho 
obrovskú životnú vitalitu by sme mu mohli zá
vidieť. Osobne ma vždy prekvapil ľahkosťou, 
s akou zabezpečoval všetky úlohy a to, ako ten
to systém práce prenášal do kolektívu spolu
pracovníkov.  

Slovom je toho dosť za čím sa môže pán  
Vencko obzrieť a  byť spokojný, aj keď všetky 
dni určite neboli prechádzkou ružovou záhra
dou. 

Za odvedenú prácu mu bolo v roku 2017 ude
lené najvyššie družstevné vyznamenanie Cena 
Samuela Jurkoviča

Aj keď si všetci uvedomujeme plynutie času, 
v prípade riaditeľa školy v Poprade nám to dlho 
akosi nedochádzalo. Každú jeho informáciu, že 
sa mieni pridať do skupiny dôchodcov sme po
važovali za jeden z jeho žartíkov. 

Až dnes, keď sa uvedené stalo skutočnosťou 
nám došlo, že tentoraz nežartoval. Určite si po  
dobre vykonanej práci oddych zaslúži. A  my 
mu ho prajeme.   
Za spoluprácu a dosiahnuté výsledky posielam 
veľké a úprimné „ĎAKUJEM“. Za všetko. 

Ing. Iveta Chmelová,
predsedníčka

COOP PRODUKT SLOVENSKO

Dlhoročný družstevník 
oslavuje významné 
životné jubileum

Poďakovanie odchádzajúcemu  
riaditeľovi školy SSOŠ Poprad
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zo života SSOŠ

Dňa 1. septembra 2020 bol menovaý do funk
cie riaditeľa Súkromnej strednej odbornej ško
ly v Poprade Mgr. Milan Sova.

Jeho rodiskom je mesto Poprad. Celé jeho det
stvo a  mladosť boli previazané so športom, 
hlavne v Základnej škole na Ulici Dostojevké
ho v Poprade. Záujem o praktické zručnosti ho 
preniesli do stredoškolských štúdií na Stredné 
odborné učilište textilné vo Svite, kde študoval 
odbor operátor textilnej výroby. Blízky vzťah 
k športu ho predurčil na vysokoškolské štúdiá 
na Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici 

v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov so zameraním na telesnú výchovu 
a technickú výchovu.

Po ukončení povinnej vojenskej základnej služ
by v roku 2001 začal pôsobiť ako učiteľ telesnej 
výchovy na Strednom odbornom učilišti služieb 
SZVD Poprad (dnes SSOŠ Poprad  Veľká). 

Počas jeho devätnásťročného pôsobenia v škol
stve v pozícii stredoškolský učiteľ, neskôr vedú
ci predmetovej komisie a externý učiteľ telesnej 
výchovy v SSOŠ v Poprade, získaval skúsenosti 
v oblasti výchovnovzdelávacieho procesu, ve
denia kolektívu a pracovného tímu. 

Športové aktivity ako volejbal, kontaktné športy, 
plávanie, ale aj turistika ho naučili húževnatos
ti, bojovnosti, cieľavedomosti ale aj hre fairplay. 
Pozícia odborového predáka na škole mu umož
nila dôsledne sa oboznámiť s legislatívou, orga
nizáciou školy a jednotlivými pozíciami v škole.

A na záver pár slov nového riaditeľa Mgr. Sovu: 
Myšlienka prihlásiť sa do výberového konania 
na pozíciu riaditeľa školy vznikala už pri mojej 
komunikácii s kolegami, ktorí ma oslovili. Dlho-
ročné pôsobenie na tejto škole a pozitívny vzťah 
k nej, snaha napredovať spoločne so školou, boli 
hlavnými atribútmi môjho rozhodovania. 
 
Vo funkcii riaditeľa školy by som chcel spoloč-
ne s celým tímom učiteľov a majstrov odborného 
výcviku, ale aj nepedagogických zamestnancov 
dosiahnuť získanie pomyselného kreditu školy 
„Škola 21. storočia“, zatraktívniť existujúce od-
bory a zaradiť do siete nový nosný odbor s dlho-
dobou perspektívou. 

Mgr. Milan Sova
riaditeľ SSOŠ Poprad

Dňa 1. augusta 2020 bol vymenovaný do funk
cie riaditeľa Súkromnej strednej odbornej ško
ly v Bardejove Mgr. Ľubomír Čekan.

Jeho rodiskom je, ako nám prezradil, jed
no z najkrajších miest na východe Slovenska 
– mesto Bardejov, kde sa narodil 26. augusta 
1968. 

Vyštudoval Stredné odborné učilište strojárske 
v Bardejove, odbor mechanik – nastavovač. Po 
skončení školy v roku 1986 nastúpil do Stred
ného odborného učilišťa služieb Bardejov ako 
športový inštruktor a neskôr prešiel na pozíciu 
vychovávateľa. Práca s mládežou ho veľmi ba
vila. V roku 1988 pokračoval v štúdiu na vy
sokej škole UPJŠ v Prešove, odbor telesná vý
chova – občianska náuka. Po skončení školy 
začal svoju kariéru učiteľa v Základnej škole 
v  Gaboltove. V roku 1995 sa vrátil do Stred
ného odborného učilišťa služieb Bardejov ako 
učiteľ telesnej výchovy a občianskej náuky, kde 
pôsobí dodnes.

Medzi veľké záľuby Mgr. Čekana patrí šport 
a hlavne futbal. Futbal hrával v PARTIZÁNE 
Bardejov, TATRANE Prešov a dodnes je ešte 
aktívny hráč. Okrem hráčskej kariéry bol ak
tívny ako futbalový tréner, trénoval všetky ve
kové kategórie. Za najväčší úspech svojej tré
nerskej kariéry považuje zisk titulu majstra 
Slovenska v I. lige žien a dvakrát slovenský po
hár. Ako tréner viedol družstvo aj v skupinovej 
fáze ligy majstrov žien a v roku 2016 získal titul 
najlepší ženský tréner Slovenska.

Okrem futbalu sa vo voľnom čase venuje tu
ristike, bicyklovaniu, v zimnom období lyžo
vaniu, príroda vôbec je jeho srdcovka, kde ako 
hovorí, nachádza pokoj a relax.

V júni 2020 sa prihlásil do výberového kona
nia v Súkromnej strednej odbornej škole v Bar
dejove na funkciu riaditeľa školy, pretože škola 
už dlhší čas stagnovala, strácala žiakov, ako aj 
renomé medzi školami v okrese Bardejov a on 
takmer celú svoju pracovnú kariéru pôsobil 
v  tejto škole, kde získal množstvo životných 
skúseností v pracovnej oblasti pri práci so žiak
mi, cítil povinnosť jej to vrátiť. Chce, aby ško
la znovu získala dobré meno medzi strednými 
školami v okrese Bardejov, ako aj v Prešov

skom kraji, aby sa stabilizovali odbory v škole 
a zlepšila finančná situácia. 

V prvom rade sa snažil ako nový riaditeľ 
o stmelenie kolektívu a prenesenie kompeten
cií na všetkých zamestnancov školy, aby škola 
fungovala ako jeden celok. To sa začalo dariť. 
Škola naplnila všetky odbory, ktoré jej boli pri
delené z VÚC Prešov, a počet žiakov sa zvýšil 
zo 163 na 208. 

A na záver pár slov nového riaditeľa Mgr.  
Čekana:
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým mojim 
kolegom za odvedenú prácu a pomoc v posled-
nom období, ktoré okrem ťažkej situácie v škole 
bolo skomplikované COVID-19 a, samozrejme, 
aj predsedníčke a celému predstavenstvu COOP 
PRODUKT SLOVENSKO za trpezlivosť pri rie-
šení problémov.

Verím, že trend, ktorý sme naštartovali v novom 
školskom roku 2020/2021, udržíme a naša ško-
la bude šíriť dobré meno nášmu zriaďovateľovi 
COOP PRODUKT SLOVENSKO a čo najskôr 
sa opäť dostane do povedomia verejnosti nielen 
v okrese Bardejov, ale aj v celom Prešovskom kraji.
               

Mgr. Ľubomír Čekan
riaditeľ SSOŠ Bardejov

zo života SSOŠ

Predstavujeme riaditeľa Súkromnej strednej 
odbornej školy Bardejov Mgr. Ľubomíra Čekana

Predstavujeme riaditeľa Súkromnej strednej 
odbornej školy Poprad Mgr. Milana Sovu
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zo života družstiev

Výstava COOPEXPO v Nitre je už od roku 1994 
súčasťou nás výrobných družstevníkov, a patrí 
medzi obľúbené akcie nitrianskeho výstaviska.
Priznám sa, nevedela som si predstaviť, že leto 
môže byť bez tejto výstavy. Aj keď jej príprava 
a realizácia nie je nikdy ľahká, odmenou sú nám 
4 dni, ktoré strávime spolu s vami na výstavis-
ku, a spokojné tváre návštevníkov, ktorí ocenia 
výrobky, služby a program pre nich pripravený 
v našom družstevnom pavilóne.
Bohužiaľ, v tomto roku sa z dôvodu mimoriad-
nej situácie naša družstevná výstava nemohla 
konať, tak ako po všetky ostatné roky. Stalo sa 
to, čo sa zdalo nepredstaviteľné.

Letné číslo časopisu Výrobné družstevníctvo 
bývalo už tradične venované najmä výstave  
COOPEXPO. Dnes si skúsme aspoň zaspo
mínať ako to všetko začalo a ako naša výstava 
rástla do krásy.

Historicky prvý ročník výstavy COOPEXPO 
sa konal 22. až 26. júna 1994. Družstevníci sa 
prvýkrát spoločne pod záštitou Družstevnej 
únie stretli na výstavisku v Nitre, kde prezen

tovali svoje výrobky a služby, no predovšetkým 
družstevníctvo ako celok. Spolu sa predstavilo 
129 vystavovateľov, z toho 57 bolo výrobných 
družstiev na ploche 705 m² v pavilónoch A, B, 
C a E.
Z toho bolo 6 družstiev v spoločnej expozícii, 
7 družstiev vystavovalo pod hlavičkou Zdru
ženia stavebných družstiev Stavebný cech na 
voľnej ploche pred pavilónmi. Medzi prvý
mi lastovičkami, ktoré nabrali odvahu a pri
šli sa prezentovať, boli napríklad výrobné 

družstvo KOVOTEX Trenčín, VZOR Zvolen,  
DIDAKTIK Skalica či RIMAVAN Rimavská 
Sobota. Na záver výstavy sa zúčastnení vyjad
rili, že ak sa spoja všetky sily pre dobrú vec, 
môže sa výstava COOPEXPO stať aj za účas
ti družstiev zo zahraničia prvým družstevným 
veľtrhom na svete.

A stalo sa. O rok neskôr sa družstevníci stretli 
na 2. ročníku výstavy, ktorý bol o to význam
nejší, že sa konal v roku, v ktorom si sloven
ské družstevníctvo pripomínalo 150. výročie 
svojho vzniku. V Nitre sa stretlo spolu 112 vy

stavovateľov, z toho 65 výrobných družstiev. 
Pridali sa aj družstvá z Českej republiky, Poľ
ska, Rumunska a Ukrajiny. Na výstave bola 
prvýkrát udelená cena za najlepšiu expozíciu 
výstavy počas slávnostného večera na Malan
te. Najúspešnejšie z výrobných družstiev bolo 
TATRACHEMA Trnava, ktoré si odnieslo  
3. miesto za svoju expozíciu.

Postupne sa výstava COOPEXPO stala neod
mysliteľnou súčasťou veľtrhu Agrokomplex 

a  prezentáciou družstevníctva. V roku 2000 
sa na 7. ročníku výstavy predstavilo 57 druž
stiev a pridali sa k nim aj 3 súkromné stred
né odborné školy na ploche 883 m². V najväč
ších a najpútavejších expozíciách sa predstavili 
výrobné družstvá TATRACHEMA Trnava,  
NOVOPLAST Sereď či ŠAMOTKA Hrnčiar
ske Zalužany. Medzi spoločenské aktivity, ktoré 
sa postupne stali súčasťou výstavy, patrili pra
videlné denné módne prehliadky, súťaž o naj
lepšiu expozíciu, koncerty dychových hudieb.
 

Čas bežal a výstava sa každým rokom obliekala 
do nových šiat. Jej súčasťou sa postupne stalo 
tiež stretnutie predsedov členských družstiev 
nášho združenia.
Navštevovalo ju veľké množstvo návštevníkov, 
ktorí sa pravidelne vracali, aby vyhľadali kon-
krétne družstvá či ich výrobky. 
Po vstupe Slovenska do Európskej únie a po 
vytvorení jednotného trhu vzrástol záujem 
zahraničných vystavovateľov o výstavu, na-
príklad v roku 2004 sa pod hlavičkou Sväzu 
českých a moravských výrobních družstev zú-
častnilo 12 výrobných družstiev. Okrem čes-

kých boli pravidelnými účastníkmi aj poľské 
družstvá.
Súčasťou výstavy sa tiež stala návšteva vlád-
nej delegácie, ktorá si prezentáciu družstiev po 
slávnostnom zahájení nenechala ujsť.

Rok 2008, brány výstaviska sa otvárajú už  
15-ty krát. COOP PRODUKT SLOVENSKO 
sa prezentuje v 3 spoločných expozíciách a ďal-
ších 18 samostatných stánkoch. Osobitnú po-
zornosť upútala prezentácia chránených dielní 
a pracovísk. Zaujala až natoľko, že družstvá za-
mestnávajúce občanov so zdravotným postih-
nutím sa odvtedy pravidelne prezentujú vo 
svojej samostatnej expozícii. 

V roku 2010 sme rozmýšľali, ako a čím oboha-
tiť výstavu. Predsedníčka COOP PRODUKT 
SLOVENSKO Ing. Chmelová prišla s nápadom 
sprievodného programu v pavilóne, kde by sa 
prezentovali súkromné stredné odborné ško-
ly so svojimi profesiami a tiež výrobné druž-
stvá v prezentáciách a v tvorivých dielničkách. 
Tento výborný nápad sme zhmotnili a pripravi-
li sme bohatý program pre návštevníkov, v kto-
rom sme prezentovali šikovnosť a zručnosť štu-
dentov škôl a tiež zamestnancov družstiev. Pre 
najmenších návštevníkov sme prvýkrát zriadili 
detský kútik. 

V roku 2015 prišlo výrobné družstvo NOVO-
PLAST Sereď s nápadom umiestniť vo svojej 
expozícii trojitú šmykľavku a outdorové stroje 
na cvičenie, ktoré sa tešili veľmi veľkej pozor-
nosti návštevníkov. Výrobné družstvo CLIME-
KO Petrovany zase predvádzalo svoje minido-
pravné ihrisko. Tieto novinky oživili pavilón 
a  priniesli doň novú atmosféru. Každým ro-

kom sa snažíme niečo vylepšiť na základe pri-
pomienok návštevníkov a vystavovateľov.

Dnes musíme objektívne priznať, že účasť vý-
robných družstiev je z roka na rok nižšia.  Za-
vládla sila ekonomiky a peňazí. Stále však 
máme záujemcov, ktorým máme čo ukázať 
a vieme ich zaujať niečím novým.  
Bolo by na škodu, keby myšlienka výstavy za-
nikla v prachu času. Pevne veríme, že o rok sa 
opäť stretneme na výstave, ktorá nás družstev-
níkov spája. 

Bc. Zuzana Cáková 

Ohliadnutie sa za družstevnou 
výstavou COOPEXPO
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Cieľom môjho článku bude priblížiť vám rôz
ne inštitúcie zriadené na účely pomoci v uplat
ňovaní práv a oprávnených záujmov tak fyzic
kých, ako aj právnických osôb. 

1. Mediátor / Mediácia
2.  Verejný ochranca práv / 

Ombudsman
3. Centrum právnej pomoci
4. Slovenská obchodná inšpekcia
5. Ochrana spotrebiteľa

Mediácia je spôsob riešenia konfliktných si
tuácií za asistencie tretej osoby – mediátora, 
ktorý má oproti iným spôsobom isté výhody. Je 
flexibilnejší, menej formálny, rýchlejší, menej 
nákladnejší a hlavne, presúva ťažisko rozho
dovacej moci z iného subjektu na samotných 
účastníkov sporu, čím sa účastníci sporu stá
vajú priamo zodpovední za výsledok, ku kto
rému sa mediáciou dospeje. Účastníci sporu 
by mali byť prístupní k alternatíve pokúsiť sa 

riešiť svoj problém touto cestou. Mediátor slú
ži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa 
stranami. 
Úlohou mediátora nie je spor medzi danými 
stranami rozhodnúť, mediátor má pomôcť vy
tvoriť a udržať počas priebehu riešenia sporu 
atmosféru, ktorá umožní stranám komuniko
vať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť 
prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov, ktorá 
je výsledkom ich kreatívneho procesu. Mediá
tor teda neformuluje finálnu dohodu ako vý
sledok sporenia sa, avšak pri využití svojich 
sociálnopsychologických znalostí a zručností 
umožňuje stranám, aby dokázali presne vyjad
riť, v čom vidia svoj problém a aké riešenie by 
pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsled
kom mediačného procesu by mala byť dohoda, 
ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne, 
resp. ako kompromis.

Charakteristické črty mediácie:
•  poskytuje pomoc stranám, aby sa samy do

hodli na riešení sporu; 
•  dá sa použiť kedykoľvek – pred súdnym spo

rom alebo arbitrážou, alebo súčasne s nimi; 
•  nemá žiadny účinok na postavenie strán 

v súdnom spore alebo arbitráži, ak neuspejú 
pri urovnaní sporu; 

•  je rýchla, neformálna a relatívne lacná z hľa
diska uskutočnenia; 

•  je dôverná; 
•  dá sa použiť (a používa sa) v celom rade spo

rov vrátane obchodných, občianskych, rodin
ných/rozvodových, environmentálnych, pra
covných a susedských. 

Ide o najbežnejšie využívanú formu mimosúd
neho riešenia sporov nielen vo Veľkej Británii, 
ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrá
lie. 

V podmienkach Slovenskej republiky mediá
ciu upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o medi
ácii a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Mediáciou je možné rie
šiť spory, ktoré vznikli z občianskoprávnych 
vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchod
ných záväzkových vzťahov a pracovnopráv
nych vzťahov. 

Cieľom zavedenia mediácie je odbremenenie 
súdov od sporov, ktoré môžu byť vzhľadom 
na svoju podstatu vyriešené iným spôsobom 
a v kratšom časovom horizonte.

Dôležitým aspektom sprevádzajúcim využíva
nie mediácie je taktiež zmena kultúry riešenia 
konfliktných situácií, skvalitňovanie medziľud
ských vzťahov a uvedomenie si, že i pri rozdiel
nych názoroch a postojoch je možné dosiahnuť 
prijateľný efekt. 

Verejný ochranca práv (skratka VOP) ale
bo neoficiálne ombudsman je inštitút, ktorý 
možno charakterizovať ako kontrolný orgán vo 
vzťahu k orgánom verejnej správy. Pôsobnosť 
verejného ochrancu práv je konštituovaná na 
ochranu subjektívnych práv – základných práv 
a slobôd a nie na ochranu zákonnosti ako ta
kej. VOP nemôže meniť rozhodnutia, ale môže 
upozorniť orgány na nesprávnosť konania ale
bo nečinnosť.

Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahu
je na:
a) orgány štátnej správy, 
b) orgány územnej samosprávy, 
c)  právnické osoby a fyzické osoby, ktoré pod

ľa osobitného zákona rozhodujú o právach 
a  povinnostiach fyzických osôb a právnic
kých osôb v oblasti verejnej správy, alebo do 
práv a povinností fyzických osôb a právnic
kých osôb v oblasti verejnej správy inak za
sahujú.

Pri uplatňovaní základných práv a slobôd 
v každodennom živote je potrebné, aby sa fy
zické aj právnické osoby domohli bez zbytoč
ných formalít rýchlej právnej ochrany v prí
pade, ak sa domnievajú, že základné práva 
a  slobody sú porušené konaním, rozhodova
ním alebo nečinnosťou orgánov verejnej sprá
vy.
 
Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť 
každý (bez ohľadu na vek, sociálny status, spô
sobilosť na právne úkony či iné kritérium), kto 
sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo 
nečinnosti orgánu verejnej správy boli poruše
né základné práva a slobody v rozpore s práv
nym poriadkom alebo princípmi demokratic
kého a právneho štátu. 

Centrum právnej pomoci je štátna rozpoč
tová organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie 
prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej 
núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok 
prostriedkov nemôžu využívať existujúce práv
ne služby. Centrum posudzuje v prvom rade, 

či žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku 
na právnu pomoc. 

Právna pomoc môže mať rôznu formu, od 
právneho poradenstva až po zastupovanie pred 
súdom právnikom centra alebo určeným advo
kátom.

Na centrá právnej pomoci je možné sa obrá
tiť osobne, písomne, ale aj telefonicky, pričom 
kancelárie centier právnej pomoci sa nachá
dzajú v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, 
Žiline, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Tvrdoší
ne, Humennom, Hlohovci, Rimavskej Sobote, 
Nových Zámkoch a vo Svidníku.

Slovenská obchodná inšpekcia skratka 
(SOI) je orgánom štátnej kontroly vnútorného 
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslo
venskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy 
SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a po
skytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor 
a kontrolu nad podnikaním v energetike pod
ľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom 
podľa osobitného predpisu. 

Právnym predpisom stanovujúcim kompe
tencie SOI je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej 
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“). 
Tento zákon vymedzuje práva a povinnosti 
SOI vo všeobecnej rovine, ale tiež vo vzťahu 
k osobitným predpisom upravujúcim ochranu 
spotrebiteľa v špecifických oblastiach. 

SOI kontroluje a vykonáva dozor nad dodr
žiavaním povinností vyplývajúcich z právnych 
predpisov; ukladá opatrenia na mieste, ochran
né opatrenia, predbežné opatrenia a pokuty za 
porušenie povinností vyplývajúcich z  práv
nych predpisov v jej dozornej pôsobnosti. Na 
základe kontrolou zistených skutočností na
vrhuje pozastavenie alebo zrušenie živnosten
ského oprávnenia; poskytuje odbornú a  me
todickú pomoc okresným úradom, obciam, 
združeniam spotrebiteľov a iným právnickým 
osobám založeným na ochranu spotrebiteľa. 

SOI tiež vykonáva poradenstvo pre spotrebi
teľov; spolupracuje s orgánmi štátnej a verej
nej správy, so spotrebiteľskými združeniami, 
s  dozornými orgánmi iných členských štátov 
EÚ (napr. pri výmene informácií o nebezpeč
ných výrobkoch prostredníctvom systému 
RAPEX či pri riešení hromadných spotrebi
teľských podaní smerujúcich proti podnikateľ
ským subjektom so sídlom v inom členskom 
štáte EÚ), s Európskou hospodárskou komi
siou a príslušnými orgánmi OSN pri výmene 
informácií z oblasti trhového dozoru. SOI ďa
lej vymáha pokuty a pohľadávky od podnika
teľských subjektov a fyzických osôb a informu
je o nebezpečenstve ohrozenia života, zdravia 
a majetku spotrebiteľov alebo životného pros
tredia predajom nebezpečných výrobkov, vy
pracováva a obnovuje Príručku o spotrebe pa
liva a emisiách CO₂ podľa Nariadenia vlády 
SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľ
ských informácií o spotrebe paliva a o emisiách 
CO₂ pri predaji a lízingu nových automobilov; 
vybavuje podnety a sťažnosti spotrebiteľov 
a objasňuje priestupky. 

Podstatné informácie o kontrolou zistených 
skutočnostiach, upozornenia na nebezpečné 
výrobky, ako aj bližšie informácie o činnos
ti SOI sa nachádzajú na webovom sídle www.
soi.sk. 
 
SOI je spolu s inými orgánmi štátnej správy od 
1. februára 2016 orgánom alternatívneho rieše
nia sporov podľa osobitného predpisu. Cieľom 
je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov 
riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektív
ne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, 
resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o do
siahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody 
medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyrieše
ní sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej 
znením stáva záväzným právnym podkladom.
 
Kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje, či: 
•  sa výrobky (s výnimkou potravín, kozme

tických výrobkov a liečiv) predávajú a služ
by poskytujú bezpečné, v zhode s technický
mi požiadavkami a v správnej kvalite (ktorá 

vyplýva zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu alebo z deklarácie výrobcu), 

•  sa výrobky predávajú v správnej miere, 
množstve, hmotnosti, 

• dodržiavanie cenových predpisov, 
•  dodržiavanie podmienok skladovania a do

pravy, 
• dodržiavanie času predaja, 
• používanie overených určených meradiel, 
•  používanie značky „e“ na spotrebiteľsky bale

ných výrobkoch, 
• označovanie výrobkov cenami, 
•  dodržiavanie ostatných podmienok na vyko

návanie veľkoobchodnej, distribučnej, malo
obchodnej činnosti pri poskytovaní služieb 
(najmä služieb cestovného ruchu, časovo vy
medzeného užívania ubytovacích zariadení, 
poskytovanie dlhodobých rekreačných slu
žieb, ubytovacích služieb a služieb informač
nej spoločnosti), 

•  dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na 
energeticky významný výrobok,

•  dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov 
textilných vlákien a pri označovaní vlákno
vého zloženia textilných výrobkov etiketou 
a  iným označením podľa osobitného pred
pisu, 

•  dodržiavanie povinností pri uvedení na trh 
a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, 
komponentu alebo samostatnej technickej 
jednotky. 

Okrem uvedeného kontrola vnútorného trhu 
zahŕňa aj ochranu niektorých rozhlasových 
programových služieb a televíznych progra
mových služieb a služieb informačnej spoloč
nosti. SOI tiež plní úlohy vyplývajúce z primár
neho práva EÚ a medzinárodných záväzkov 
SR (napr. kontrola chemických látok v zmys
le nariadenia REACH, kontrola detergentov, 
označovanie pneumatík vzhľadom na palivo
vú úspornosť a iné základné parametre a pod.). 

Prehľad vybraných inštitúcií zriadených  
na účely pomoci v oblasti uplatnenia práv
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Pri výkone kontroly na vnútornom trhu SOI 
zisťuje nedostatky u kontrolovaných osôb, 
ukladá ochranné opatrenia na ich odstránenie 
a kontroluje ich plnenie; zabezpečuje skúšky 
na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov; in
formuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia 
života alebo zdravia ľudí predajom nebezpeč
ných výrobkov; pri predajných akciách infor
muje verejnosť o dátume a mieste uskutočne
nia predajnej akcie; využíva poznatky iných 
orgánov a podnety spotrebiteľov; ukladá poku
ty; vybavuje sťažnosti spotrebiteľov; objasňuje 
priestupky a iné. 

SOI je oprávnená vydávať záväzné pokyny na 
odstránenie zistených nedostatkov, požadovať 
od kontrolovaných osôb potrebné informácie 
a doklady; požadovať, aby výrobky boli ozna
čené vhodným upozornením na riziká, ktoré 
môžu vyplývať z ich použitia. SOI môže zaká
zať dodávku a predaj výrobkov alebo poskyto
vanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným 

predpisom, môže tiež nariadiť účinné a okam
žité stiahnutie výrobku z trhu, a ak je to po
trebné aj jeho zničenie na náklady kontrolo
vanej osoby a nariadiť zverejnenie upozornení 
na riziká výrobkov v prípade ohrozenia života, 
zdravia alebo majetku spotrebiteľa. Inšpektori 
SOI sú pri kontrole oprávnení vyhotovovať ob
razové, zvukové a obrazovozvukové záznamy 
na zdokumentovanie zistených nedostatkov. 
Zákon oprávňuje inšpektorov vykonať kon
trolný nákup.
 
Právnu subjektivitu má Ústredný inšpektorát 
SOI. Na účely správneho konania sú inšpekto
ráty SOI orgánmi prvého stupňa, pričom dru
hostupňovým orgánom je Ústredný inšpekto
rát SOI. 
 
Ochrana spotrebiteľa
Prostriedky na ochranu spotrebiteľa predsta
vuje Ministerstvo hospodárstva SR najmä pros
tredníctvom svojej internetovej stránky: https://
www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela. 

Informácie pre spotrebiteľov, Európske spot
rebiteľské centrum v SR, Spotrebiteľské zdru
ženia, Legislatíva v oblasti ochrany spotrebite
ľa, Dokumenty v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, Správ
ne konanie, ako aj Alternatívne riešenie spotre
biteľských sporov, to všetko je obsahom pomo
ci, ktorá je spotrebiteľom k dispozícii.
Spotrebiteľský vzťah zakladá právny úkon, tzv. 
spotrebiteľskú zmluvu, ktorá nie je samostat
ným typom zmluvy, ale možno ju označiť ako 

druh zmluvy, pre ktorú najmä Občiansky zá
konník, ale aj iné právne predpisy ustanovujú 
osobitné podmienky a určujú, aké náležitosti 
zmluva musí obsahovať a naopak, ktoré v nej 
nesmú byť (neprijateľné podmienky) na ochra
nu tzv. slabšej zmluvnej strany  spotrebiteľa.

Úprava spotrebiteľskej zmluvy tvorí právny zá
klad ochrany spotrebiteľa v súkromnopráv
nych vzťahoch a je základným inštitútom spot
rebiteľského práva. Charakter spotrebiteľskej 
zmluvy môže mať kúpna zmluva, zmluva o die
lo, poistná zmluva, zmluva o obstaraní zájazdu, 
lízingová zmluva (zmluva o úvere), zmluva 
o dodávke plynu elektriny, o pripojení a ďalšie. 
Charakter spotrebiteľskej zmluvy môžu mať aj 
zmluvy uzatvárané podľa Obchodného zákon
níka, ako aj ďalších osobitných predpisov.

Spotrebiteľská zmluva sa uzatvára medzi do
dávateľom na jednej strane a spotrebiteľom na 
druhej strane. Dodávateľ je ten, ktorý pri uza
vieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná 
v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej 
podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom bude 
vždy osoba (fyzická či právnická), ktorá pri 
uzavieraní tejto zmluvy nekoná ako podnika
teľ, teda osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení 
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci pred
metu svojej obchodnej činnosti alebo inej pod
nikateľskej činnosti, pričom nie je rozhodujú
ce, či spotrebiteľ mal možnosť ovplyvniť obsah 
zmluvy.

Mgr. Martina Nachtmannová

Napriek skutočnosti, že boli naplnené dôvo
dy, pre ktoré sa stará exekúcia zastavila, práv
ny predpis dáva oprávnenému možnosť podať 
opätovný návrh na vykonanie exekúcie v tej is
tej veci, tzv. repodaj.

Oprávnený sa môže rozhodnúť, či opätovný 
návrh podá a kedy. Časové hľadisko si však 
oprávnený musí ustrážiť, nakoľko ustanovenie 
jasne hovorí o tom, že pohľadávka sa nepreml
čí skôr ako uplynie 1 rok od ukončenia exe-
kučného konania. Momentom ukončenia exe
kučného konania je doručenie upovedomenia 
o zastavení starej exekúcie súdu alebo, ak boli 
voči zastaveniu starej exekúcie vznesené ná
mietky, momentom právoplatnosti uznesenia 
súdu o zamietnutí, príp. odmietnutí námietok.

Na rozdiel predtým podávaného návrhu na 
vykonanie exekúcie platí, že opätovný návrh 
už bude podaný exekučnému súdu, ktorým je 

Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992 (zákon č. 460/1992 
Zb.) je ústavou súčasnou a hierarchicky najvyššie postavený právny 
predpis platný v Slovenskej republike. 

Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslan
cami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Ry
tierskej sieni na Bratislavskom hrade. V Zbierke zákonov bola vyhlásená 
1. októbra 1992 pod č. 460/1992 Zb. a účinnosť nadobudla spolu s vy
hlásením 1. októbra 1992, s výnimkou niektorých ustanovení uvede
ných v článku 156, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1993. Jej výklad 
a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej 
republiky. 

Novelizovaná bola celkovo 19krát a raz do nej zasiahol aj Ústavný súd 
Slovenskej republiky svojím nálezom vyhláseným pod č. 40/2019 Z. z. 

Ústavný vývoj na území Slovenska môžeme sledovať od 4. marca 1849, 
keď rakúsky cisár František Jozef I. vydal oktrojovanú Stadionovu ústavu 
– prvú ústavu na území Slovenska. Tá na území Slovenska platila len do 
roku 1851, keď bol obnovený absolutizmus (Silvestrovský patent). Nako
niec v roku 1861 bola prijatá Februárová ústava a v roku 1867 Zákonný 
článok 12 o rakúskouhorskom štátoprávnom vyrovnaní. 

Po vytvorení ČeskoSlovenska 28. októbra 1918, platilo na území Slo
venska tzv. ústavné provizórium až do roku 1920, keď bola prijatá Ústav
ná listina Československej republiky, publikovaná pod č. 121/1920 Sb. 
(zákon, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky). 
Tá formálne platila na území Slovenska až do prijatia zákona o samostat
nom Slovenskom štáte zo 14. marca 1939 ústavným zákonom č. 1/1939 
Sl. zákonníka. Ústava Prvej slovenskej republiky bola prijatá až 21. júla 
1939 ústavným zákonom č. 185/1939 Sl. zákonníka o ústave Slovenskej 
republiky. 

Po druhej svetovej vojne a po nástupe komunistickej strany k moci bola 
prijatá nová Ústava Československej republiky (1948), nazývaná tiež 
podľa dňa, keď bola prijatá Ústava 9. mája, publikovaná pod č. 150/1948 
Zb. Tá platila až do roku 1960, keď vstúpila do platnosti Ústava Čes
koslovenskej socialistickej republiky, publikovaná pod č. 100/1960 Zb., 
ktorá bola neskôr významne novelizovaná v roku 1968 Ústavným záko
nom o československej federácii č. 143/1968 Zb. 

Ďalšie významné zmeny samozrejme nastali po páde totalitného komu
nistického režimu, najmä 29. novembra 1989, keď bol zrušený článok  
4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ Federálnym zhromaždením. Po 
tzv. pomlčkovej vojne bol v roku 1990 prijatý Ústavný zákon o názve 
a symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorý zmenil 
„ČSSR“ na „ČSFR“ a „Československo“ v slovenskej verzii na „ČeskoSlo
vensko“. 1. septembra 1992 bola v SNR prijatá súčasná Ústava Slovenskej 
republiky (č. 460/1992 Zb.) a 25. novembra toho istého roku bol prijatý 
Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pod  
č. 542/1992 Zb. 

Ústava SR v čl. 1 ods. 1, charakterizuje Slovenskú republiku ako zvrcho-
vaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. Zvrchovanosť, či suverenita štátu v podstate znamená, 
že štátna moc je nezávislá od akejkoľvek inej moci, tak vnútri štátu ako 
aj mimo neho. Práve tieto pojmy sú v posledných časoch ostro skúšané 
a spoločensky vážnymi udalosťami ovplyvnené.

Pojem právneho štátu obsahuje najmä chápanie ústavy ako právneho zá
kladu štátu, ktorým je viazaná všetka štátna moc. Zdôraznené to je naj
mä v čl. 2 ods. 2: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej 
medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Mgr. Martina Nachtmannová

Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý v zmys
le Exekučného poriadku vec náhodne pridelí 
súdnemu exekútorovi na základe tzv. krajové
ho princípu (vec bude pridelená súdnemu exe
kútorovi, ktorý má sídlo v kraji, v ktorom má 
bydlisko, resp. sídlo povinný).

Opätovný návrh sa podáva elektronicky pro
stredníctvom na to určeného formulára (re
podaj). Oprávnený je povinný k opätovnému 
návrhu okrem exekučného titulu pripojiť aj 
uznesenie o zastavení starej exekúcie (prípadne 
uznesenie súdu, ak určil zastavenie exekúcie).

V záujme nepoškodenia práv oprávneného zá
kon stanovuje, že pohľadávka vymáhaná v sta
rej exekúcii sa po ukončení exekučného ko
nania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako 
uplynie 1 rok. Takto stanovenou lehotou je rie
šený aj prípad, ak osobitný predpis umožňuje 
nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby, to 
znamená, že ak oprávnený podá v lehote jed
ného roka od zastavenia starej exekúcie nový 
návrh na vykonanie exekúcie, bude sa brať za 
to, že k premlčaniu nedošlo. Jednoročná leho
ta po ukončení starej exekúcie bude mať z hľa
diska možnosti nariadiť výkon rozhodnutia 

rovnaké účinky, ako keby počas tohto obdobia 
exekučné konanie riadne prebiehalo.

Oprávnený pri repodaji nebude mať nárok na 
náhradu iných trov konania, ako súdneho po
platku, ktorý je vo výške 16,50 €. Oprávnený 
si náhradu paušálnych trov (zastavenej) starej 
exekúcie vo výške 35,00 € bude môcť uplatniť 
u  povinného ako náklady spojené s uplatne
ním pohľadávky.

Mgr. Martina Nachtmannová

Opätovný návrh po zastavení starej exekúcie

Ústava Slovenskej republiky má 28 rokov



História
Výroba zo šúpolia je viazaná na ob-
lasti pestovania kukurice. Pletenie 
zo šúpolia nemá na Slovensku dlhú 
históriu. Kukuričný list bol pova-
žovaný za odpad. Jeho tvárnosť 
a  pružnosť ho však časom pred-
určili na ďalšie spracovanie a vyu-
žitie. S pletením úžitkových pred-
metov sa začalo v druhej polovici  
19. storočia, väčšmi sa rozvinulo po 
prvej svetovej vojne a osvojili si ho 
predovšetkým ženy v domácnosti. 

V medzivojnovom období sa na 
rozvoji pletenia zo šúpolia, organi-
zovaní prác i predaji výrobkov po-
dieľalo košikárske družstvo v No-
vých Zámkoch. Rozvoju pomohli 
aj kurzy organizované v okolí No-
vých Zámkov a Komárna v 40. ro-
koch 20. storočia, v rámci ktorých 
sa zaučilo veľké množstvo žien.

Výrobky
V začiatkoch bol zo šúpolia rozšíre-
ný najmä úžitkový sortiment, ako 
sú rohože, tašky, košíky či zásobní-
ky. V priebehu 20. storočia sa sor-
timent pod vplyvom košikárskeho 
družstva v Nových Zámkoch a jeho 
výtvarníkov rozšíril aj o podložky 
pod hrnce, kabelky, obuv, kuchyn-
ské prestierania, šperkovnice, klo-
búky, opletali sa fľaše a  niektoré 
kusy nábytku, zhotovovali dekora-

tívne predmety, darčekové predme-
ty a drobné suveníry, z ktorých naj-
väčšiu obľubu u ľudí si jednoznačne 
získali šúpoľové bábiky.

Výroba zo šúpolia bola rozšíre-
ná v  nížinných oblastiach Sloven-
ska a  najväčší rozmach dosiahla 
v okresoch Nové Zámky, Galanta, 
Dunajská Streda a Komárno.

Materiál
Základným materiálom pri výrobe 
zo šúpolia sú listy kukurice. Kuku-
rica patrí medzi jednoročné jedno-
domé poľnohospodárske plodiny. 
Na rast potrebuje teplé a pomer-
ne vlhké podnebie a kvalitne ob-
rábanú pôdu, preto je jej pestova-
nie u nás viazané predovšetkým na 
nížinné oblasti južného Slovenska 
s dostatkom tepla, kvalitnej pôdy 
i vlahy.

Pestovanie kukurice sa na na-
šom území začalo presadzovať od  
18. storočia, takmer výlučne na 
zrno, ktoré slúžilo predovšetkým 
ako krmivo. V tradičnej kuchyni 
sa kukurica využívala najmä ako 
náhradková potravina a jej byle 
sa uplatnili aj v ľudovom staviteľ-
stve ako strešná krytina alebo na 
vypletanie stien. Šúpolím sa nazý-
vajú listy obklopujúce kukuričný 
klas. Šúpolie sa zbiera v septembri 
až októbri. Uskladňuje sa vysušené 
a rozdelené podľa hrúbky a farby 
buď v papierových vreciach, alebo 
zviazané v snopoch.

Dekoratívne predmety
Spomedzi dekoratívnych predme-
tov sa stali jednoznačnou ikonou 
šúpoľové bábiky. V ľudovom pro-
stredí sa vyskytovali veľmi jed-
noduché formy bábik zo šúpolia, 
určené na hranie pre deti. Bábika 
bola prostá, technika jej vyhotove-
nia je založená na skladaní a pre-
väzovaní listov šúpolia a  ďalších 
prírodných materiálov do tva-
ru bábiky. Neskôr sa začali vyrá-
bať popri krojovaných aj tematic-
ké šúpoľové bábky zobrazujúce 
ženy, mužov a deti pri najrôznej-
ších pracovných činnostiach, ako 
aj motívy zvierat. Za krátky čas si 
získali obdiv nielen doma, ale aj 
za hranicami, čoho dôkazom bol 
ich intenzívny export do západnej  
Európy i USA.  

Výroba úžitkových i dekoratívnych predmetov z listov 
kukuričného klasu v rámci domáckej výroby patrí  
k najmladším odvetviam výroby z prírodných pletív na 
Slovensku.

Výroba zo šúpolia

info servis

Online marketing zahŕňa všetky činnosti na 
internete, ktoré vedú k predajom produktov 
a služieb. V súčasnosti, keď je už takmer polo
vica svetovej populácie na internete a každým 
dňom sa objavujú nové technické nástroje, je 
online marketing pre každého podnikateľa 
viacmenej nutnosťou. Marketing je o spoje
ní sa so svojím potenciálnym zákazníkom na 
správnom mieste a v správnom čase. Dnes je 
týmto miestom nepochybne internet. Za on
line marketing teda môžeme považovať akú
koľvek propagáciu produktu, služby, obchodu, 
miesta či osoby na internete.

Prináša so sebou množstvo výhod, ako sú na
príklad:
•  efektivita – svojich zákazníkov viete osloviť 

viacerými spôsobmi a v rôznych fázach náku
pu, vďaka čomu máte väčšiu šancu na úspeš
ný obchod,

•  merateľnosť úspechu – oproti klasické
mu marketingu poskytuje online marketing 
omnoho viac dát, vďaka čomu je oveľa ľah
šie analyzovať dôvody prípadného neúspechu 
a následne ich napraviť,

•  individuálny prístup – vďaka sociálnym sie
ťam či email marketingu, viete byť svojim zá
kazníkom bližšie ako kedykoľvek predtým,

•  nové príležitosti – neustále sa vyvíjajúcemu 
trhu sa dokážete prispôsobiť v reálnom čase 
a ponuku viete meniť podľa aktuálneho do
pytu,

•  globálny dosah – marketing už nemusíte 
robiť len lokálne ako kedysi, vďaka interne
tu máte dosah na zákazníkov po celom svete,

•  nonstop dostupnosť – marketing na interne
te prebieha nepretržite, a to 24 hodín denne 
a 7 dní v týždni,

•  nižšie náklady – ak si vypočítate výšku ná
kladov a mieru úspechu, vyjde vás online 
marketing lacnejšie ako bežný marketing.

Táto forma marketingu však môže mať aj svo
je nevýhody, ako napríklad nižšiu dôveru ľudí 
v informácie, ktoré sú na internete uvedené. 

Tiež je ešte stále mnoho ľudí, ktorí neradi na
kupujú cez internet, pretože tejto forme náku
pu nedôverujú. A tiež sa nemusí oplatiť zame
ranie sa na staršie generácie, pretože internet 
až tak nepoužívajú.

Základné druhy online marketingu 
sú:
•  SEO optimalizácia
•  e-mail marketing
•  správa sociálnych sietí
•  PPC reklama
•  obsahový marketing

Aby sme mohli začať s online marketingom, 
musíme mať svoju webovú stránku či eshop 
a  na nich, samozrejme, aj blog, aby ste na 
stránke mali pravidelnú návštevnosť (neplate
ná návštevnosť webu).

SEO optimalizácia je akýsi kľúč k neobme
dzenej návštevnosti na vašom webe. Ak máte 
správne nastavené SEO, ľudia si vás vedia veľ
mi ľahko vyhľadať. Ide o takzvanú organickú 
návštevnosť.

Organické vyhľadávanie je pre online mar
keting veľmi dôležité. Väčšina podnikateľov 
nemá neobmedzené finančné kapacity na ma
sívnu reklamu, a preto je organická návštev
nosť rozhodujúca pre dlhodobý úspech každej 
značky.

Ďalším veľmi zaujímavým nástrojom v on
line marketingu je správa sociálnych sie-
tí. Prostredníctvom sociálnych médií, ako je  
Facebook, Instagram, Twitter či mnoho ďal
ších, viete šíriť povedomie o značke. Nejde tu 
tak o to, že máte milióny fanúšikov, ale skôr 

o to akých. Ak sú aj vašou cieľovou skupinou, 
máte vyhraté.
Každý z vás si určite všimol, že pri návšte
ve väčšiny webstránok vás lákajú na rôzne  
ebooky, zľavy či webináre. Dostanete ich 
pritom úplne zdarma, stačí len zadať svoju  
emailovú adresu.

To len potvrdzuje, že e-mail marketing patrí 
k výbornému nástroju online marketingu. Sta
čí si iba vytvoriť databázu emailových adries, 
vytvárať pútavé newslettery a miera preklikov 
na stránku či eshop sa bude len zvyšovať.

Pri hľadaní na internete využíva väčšina ľudí 
vyhľadávač Google. Na to, aby sa vaša firma 
dostala na prvé miesta vo vyhľadávačoch, mô
žete použiť viacero spôsobov. Jedným z  nich 
je PPC reklama, pomocou ktorej sa môže
te zviditeľniť. Na to, aby bola PPC reklama 
efektívna, potrebujete mať analýzu kľúčových 
slov, na ktoré sa chcete zamerať. Vďaka správ
nej reklamnej kampani a vhodným kľúčovým 
slovám pritiahne PPC reklama na váš web či  
eshop potenciálnych zákazníkov, ktorí hľadajú 
presne to, čo ponúkate.

Obsah je akousi alfou a omegou online marketin
govej stratégie. Tvorba pútavého a jedinečného 
obsahu si vyžaduje mimoriadne veľa práce a  kre
ativity, no bez kvalitného obsahu v online svete 
nevyniknete. Práve kvalitný obsah býva veľmi 
často zdieľaný a takisto Google ho vníma ako dô
veryhodný, vďaka čomu vás posúva vpred.

Možno sa vám zdá, že je toho veľmi veľa, no 
všetko spolu súvisí. Na rozdiel od klasického 
marketingového úsilia vám online marketing 
umožňuje vidieť vaše výsledky, a to v reálnom 
čase. Ak dáte inzerát do novín, je ťažko zistiť, 
koľko ľudí mu venovalo pozornosť, alebo koľkí 
z nich u vás nakoniec nakúpili. 

Digitálny marketing je v tomto naozaj efektív
ny. Môžete vidieť presný počet ľudí, ktorí vašu 
reklamu, článok či video videli, koľko ľudí sa 
cez reklamu prekliklo na váš eshop či dokonca 
odkiaľ a kedy nakupovali. Vďaka tomu si viete 
stanoviť priority, nastaviť marketingové straté
gie a  ušetriť tak nemalé finančné prostriedky 
a zároveň aj váš čas.

Online marketing je v súčasnosti 
jedným z najlepších spôsobov, ako 
osloviť nových zákazníkov a dosiah-
nuť tak vaše obchodné ciele.

Svet online marketingu
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Odporúčame vám vybrať 
sa na neobjavený se
verovýchod Slovenska 

a spoznať jedinečné bukové lesy 
a horské lúky a zažiť niečo nové, 
niečo neskutočne skutočné v Ná
rodnom parku Poloniny, ktorý 
bol v roku 1993 zaradený organi
záciou UNESCO do siete medzi
národných biosférických rezervá
cií. V júni 2007 boli do Zoznamu 
svetového prírodného dedičstva 
UNESCO pripísané aj pralesy Stu
žica, Rožok a Havešová.

Rozloha národného parku je  
29 805 ha. Nachádza sa na sloven
skopoľskoukrajinskom pohrani
čí. Spája ich vrch Kremenec, naj
vyšší bod národného parku 1 210 
metrov nad morom. Pomenovanie 
Poloniny pochádza od jedineč
ných horských hrebeňových lúk, 
nachádzajúcich sa nad úrovňou 
lesa  v týchto končinách sa nazý
vajú poloniny.
Takmer 80 % rozlohy tvoria lesy, 
typický ráz krajiny predstavu
jú zaoblené hrebene a zamokre
né doliny. Len miestami vystupu

jú na povrch ostré skalné vrchy. 
Výnimočnosť územia spočíva vo 
výskyte najväčších komplexov 
pôvodných bukovojedľových le
sov v Európe, ktoré miestami pre
chádzajú až do pralesov a v mi
moriadnej koncentrácii vzácnych 
a ohrozených druhov rastlín a ži
vočíchov. Územie charakterizuje 
výskyt veľkých šeliem – medveďa 
hnedého, vlka dravého, rysa ostro
vida a mačky divej a žije tu aj zu
bor hôrny, ktorý sa vo voľnej prí
rode na Slovensku vyskytuje iba 
v Poloninách. Hlavným východis
kom pre návštevu Polonín je obec 
Nová Sedlica.

Územie národného parku ukrýva 
mnoho tajomných a unikátnych 
miest, vedú ním zaujímavé turis
tické trasy a cykloturistické trasy 
Karpatskej magistrály. Veľa trás je 
pre zdatnejších turistov, zaberú aj 
celý deň, vedú cez hrebene, známe 
sú striedavé stúpania a klesania. 
Na niektorých miestach sú vybu
dované útulne, drevené búdky, 
kde je možné aj stráviť noc a po
kračovať v ceste ďalej. V Poloni

nách nájdete aj jedinečnú drevenú 
architektúru kostolíkov východ
ného obradu.

Čo sa oplatí v Poloninách 
navštíviť?
Tri poloninské cerkvi (Topoľa 
z roku 1620, Ruský Potok z roku 
1740, Uličské Krivé z roku 1718) 
spája modrý turistický chodník 
ikon. Trojdielne zrubové stavby 
na kamennom základe prikry
té šindľovou strechou s vežami 
sú stavané bez použitia jediného 
klinca. Bohatá a cenná je ich vnú
torná výzdoba, ktorej centrálnu 
časť tvoria ikonostasy.

Beskydský panteón – symbolický 
cintorín významných osobností 
spod Polonín na „jalovskej križo
vatke“ je miesto, ktoré pripomína 

ľudí, ktorí v tomto kraji žili, pra
covali, tvorili alebo len ním pre
chádzali a zanechali tu svoje stopy  
(A. Duchovnič, J. Kolinčák, M. 
Pustaj, P. Lodij, F. Hlavatý, E. E. 
Kisch, L. Mňačko, I. Ignatij).

Lákavý je pohľad na 311 ha trb
lietavej vodnej hladiny najväč-
šej slovenskej vodnej nádrže na 
pitnú vodu z drevenej vyhliad
ky nad cestou. Starinu obklopujú 
mohutné vznešené hory, v ktorých 
sa kedysi ukrývali dediny – v 80. 
rokoch 20. storočia z dôvodu jej 
výstavby vysťahované (Starina, 
Dara, Zvala, Ostružnica, Smolník, 
Veľká Poľana, Ruské).

V súvislosti s výstavbou novej štát
nej cesty Stakčín – Ulič v 80. ro
koch 20. storočia boli v miestach 

nad Starinou odkryté skalné steny 
– dnes ukážka karpatského flyšo
vého pásma. Striedajúce sa vrstvy 
pieskovcov a sivých až čiernych 
ílovcov (flyš) odhaľujú podmien
ky vzniku týchto sedimentov v hl
bokomorskom prostredí. Kľúčom 
na pochopenie ich vzniku sú tri 
informačné tabule geologickej 
náučnej lokality Dara.

Dedina Ulič ponúka dva náuč
né chodníky – prírodovedno
ochranársky Náučný chodník 
Miroslava Poliščuka s úžasnými 
výhľadmi na ukrajinské i poľské 
Poloniny a Školský náučný chod-
ník K Mergancovmu kameňu, 
vedúci pod PR Uličská Ostrá. Lá
kadlom je unikátna Minigaléria 
drevených kostolíkov umiestne
ná v historickom parku a tvorená 
8 replikami cerkví tohto regiónu.

Turisticky lákavé miesto predsta
vuje Riaba skala (Jarabá skala), 
kde sa pravdepodobne v postgla
ciálnom období odtrhol horský 
svah a vznikla skalná stena s ob
naženými flyšovými sedimentmi 
pieskovcov a ílovcov. Významnou 
súčasťou tejto národnej prírodnej 
rezervácie sú horské lúky – polo
niny a pralesovité spoločenstvá – 
súčasť svetového prírodného de
dičstva.

Lúka Medovej baby. Takto taju
plne sa nazýva miesto podľa Žo
fie Maťašovskej – jednoduchej 
skromnej ženy, ktorá tu žila a pre
slávila sa včelárčením. Spomien
kou na ňu sa stala 7 metrová dre
vená plastika.

V samotnom najvýchodnejšom 
cípe Slovenska, obklopená Poľ

skom a Ukrajinou, na ploche viac 
ako 760 ha, sa rozprestiera NPR 
Stužica – najväčší slovenský pra-
les. 300 ročné jedle vysoké 50 
metrov rastú vedľa dominantných 
150 až 200 ročných bukov. Svoje 
zastúpenie tu majú aj cenné listná
če ako jaseň, brest a javor. Územie 
je súčasťou svetového prírodného 
dedičstva Karpatské bukové pra
lesy. Červený turistický chodník 
stúpa do výšky 1 210 m n. m. ku 
Kremencu – najvyššiemu vrchu 
národného parku, kde sa stretá
vajú hranice Slovenska, Poľska 
a Ukrajiny.

Dedina Osadné je bránou medzi-
národného lesníckeho náučného 
chodníka Udava – Solinka, vedú
ceho na slovenskopoľskú hrani
cu. Tam dodnes premáva historic
ká bieščadská úzkokoľajka z roku 
1898. Trasa prechádza okrajom 
PR Udava s výnimočnými hod
notnými lesnými spoločenstva
mi, ktoré sa dostali do Zoznamu 
svetového prírodného dedičstva. 
Raritou obce je na Slovensku jedi
nečná krypta vojakov z 1. sveto-
vej vojny s 1 600 ostatkami pod 
pravoslávnym chrámom.

Súčasťou územia sú pamätníky 
a miesta, ktoré pripomínajú krva
vé boje. Nad zaniknutou dedinou 
vo výške 825 m n. m sa nachá
dza najvyššie položený cintorín  
z 1. svetovej vojny na Sloven
sku. Odpočíva tu 2 200 vojakov. 
Boje počas 2. svetovej vojny pri
pomínajú zachovalé bunkre 
a protitankové zátarasy – súčasť  
Arpádovej línie, ktorú budova
la maďarská armáda v rokoch  
1939 – 1944. Nachádzajú sa v Uliči 
vo svahoch Nastastu.

Nočná obloha si v Poloninách 
zachovala svoju prírodnú podo
bu. Podobných miest na svete je 
už veľmi málo. Aj preto im patrí 
„prívlastok“ Park tmavej oblohy. 
Voľným okom tu môžete pozoro
vať nočné divadlo, prejsť sa Mlieč
nou dráhou a zahaliť do milióna 
hviezd, ktoré vás zakrývajú ako tá 
najjemnejšia perina.

Astronomické observatórium na 
Kolonickom sedle je vysunutým 
odborným pracoviskom Vihorlat
skej hvezdárne v Humennom. Je 
situované v oblasti s veľmi nízkou 
úrovňou svetelného znečistenia. 
Vďaka tomu je mimoriadne vhod
ným miestom na astronomické 
pozorovania nielen pre odbornú 
verejnosť. Okrem prístrojov a za
riadení na odborné pozorovania 
je v areáli aj planetárium, v kto
rom vám premietnu virtuálnu 
nočnú oblohu. 

Najvýchodnejším slovenským „do
mom“ je Informačné stredisko 
národného parku v Novej Sedli-
ci. Poskytuje informácie návštevní
kom, priestor na mnohé ochranár
ske podujatia, súťaže či semináre, 
slúži na vedecké účely, poskytuje 
tiež možnosť ubytovania.

Domček deduška Večerníčka, 
ktorý od detstva poznajú celé ge
nerácie, je raritou dedinky Nová 
Sedlica. Od kreslenej verzie je 
takmer na nerozoznanie.

Národný park Poloniny je mies
tom, kde nájdete pokoj a  krásne 
miesta, ktoré vám určite učarujú 
a  budete mať pocit, že sa sem do 
tohto krásneho kúta Slovenska mu
síte vrátiť, aby ste spoznali všetky 
jeho čarovné zákutia.   

máte radi túlanie sa krajinou a spoznávanie 
jej prírodného bohatstva, či objavovanie 
nových kúzelných miest s neopakovateľnou 
atmosférou? Chcete sa na chvíľu stratiť v čase  
a priestore bez mobilného signálu, alebo 
navigácie? Či sa prejsť lesom, kde nestretnete 
zástupy turistov?

Za neporušenou prírodou  
do Národného parku Poloniny

relax

Vodná nádrž Starina

Kremenec

Jarabá skala Uličské krivé

Medová baba



Fragokov – export, výrobné družstvo
História firmy Fragokov – export, výrobné družstvo, siaha 
do roku 1949, keď bolo v Prešove založené Východoslovenské  
ľudové autodružstvo (VĽAD), strojárska spoločnosť zame-
raná na výrobu pre traktorový a automobilový priemysel 
a servis. V roku 1996 došlo k transformácii a vzniku nového 
subjektu Fragokov.

Základom výroby Fragokov – export sú tri rozdielne výrobné programy:  
Stredisko HYDRAULIKA ponúka:
•  vývoj a výrobu brzdových, spojkových a hydraulických systémov pre traktory,  

osobné a nákladné automobily, vysokozdvižné vozíky a pod. 
•  výrobu a montáž rôznych výrobkov podľa požiadaviek zákazníka, kde okrem výroby 

zabezpečujeme aj technologický vývoj výrobkov. jedná sa hlavne o veľmi presné 
obrábanie výrobkov pre vlakový, strojársky a elektrotechnický priemysel. 

Stredisko NÁSTROJÁREŇ ponúka:
•  vývoj a výrobu foriem pre vstrekolisy do hmotnosti 5 000 kg.

Stredisko LISOVŇA PLASTOV ponúka:
•  lisovanie plastových výrobkov do hmotnosti 2,1 kg  

na vstrekolisoch s uzatváracou silou od 63 do 670 ton.

Fragokov – export, výrobné družstvo
Budovateľská 67
080 01 Prešov

Tel.: 051 7462 311    
E-mail: fragokov@fragokov.sk  
Web: www.fragokov.sk   


