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Do skupiny firiem, ktoré sa 
môžu pochváliť Veľkou cenou 
SOPK za uplatňovanie etic-
kých princípov v podnikaní, 
pribudlo výrobné družstvo 
TATRACHEMA Trnava.

Do 18. ročníka súťaže za 
uplatňovanie etických prin-
cípov v podnikaní „Veľká 
cena SOPK“ za rok 2019 sa 
zapojilo 22 spoločností. Slo-
venská obchodná a priemy-
selná komora súťaž vyhlasuje 
od roku 2002 a je jediná pod-
nikateľská inštitúcia na Slo-
vensku, ktorá oceňuje etické 
správanie sa podnikateľov. 

Veľká cena SOPK je príleži-
tosťou ukázať širokej podni-
kateľskej i laickej verejnosti, 
že podnikať na Slovensku sa 
dá slušne a korektne, že eti-
ka je samozrejmou súčasťou 
podnikateľského života. Je 
ocenením korektného sprá-

vania sa podnikateľov, ocene-
ním tých, ktorí sú spoľahlivý-
mi obchodnými partnermi, 
majú dôveru svojich zamest-
nancov, zákazníkov i  širokej 
verejnosti.

Víťazné firmy spolu s Veľkou 
cenou SOPK dostávajú právo 
celý rok (do vyhlásenia no-
vých víťazov) používať logo 
tejto súťaže vo všetkej svojej 
komunikácii. Aby aj takto 
propagovali svoje dobré 
meno v podnikateľskej i  ši-
rokej občianskej verejnosti 
doma a vo svete. 

Hodnotiaca komisia súťa-
že s prihliadnutím na vlast-
né hodnotenia prihlásených 
spoločností, na úroveň plne-
nia jednotlivých kritérií, ako 
aj na regionálne zastúpenie 
prihlásených spoločností od-
poručila udeliť Veľkú cenu 

SOPK za rok 2019 dvom 
spoločnostiam:
•  WHIRLPOOL SLOVAKIA 

spol. s r.o.
•  TATRACHEMA, výrobné 

družstvo Trnava.

Výrobnému družstvu TAT-
RACHEMA Trnava gratulu-
jeme. 

Prihlášku do súťaže pre rok 
2020 vrátane odporúčanej 
dokumentácie na hodnote-
nie možno posielať Úradu 
SOPK najneskôr do konca 
februára 2021. Bližšie infor-
mácie: www.sopk.sk.

Veľká cena SOPK  
za uplatňovanie 
etických princípov

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a do Nového roku 2021 všetko najlepšie

kolektív zamestnancov COOP PRODUKT SLOVENSKO 
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príhovor

len nedávno sme privítali súčasný magický rok  s dvomi dvojkami a dvo-
mi nulami. 

Zľahka sme vnímali nelichotivé numerologické rozbory, podľa ktorých 
nás malo čakať veľa práce a vynaloženie obrovského úsilia na prekona-
nie pripravených problémov i nástrah. Mal byť v porovnaní s rokom 
2019 o niečo náročnejší, pravdepodobne skúškou našej trpezlivosti, sily 
a odolnosti. 

Podľa čínskej astrológie rok 2020 s vládou Potkana mal byť rokom búr-
livých zmien, ale aj nových príležitostí a začiatkov. Slovom rok pretkaný 
zmenami, ktoré nenechávajú kameň na kameni. 

Rovnako neprajné boli proroctvá slávnych jasnovidcov. 
Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame už v roku 1555 
tvrdil, že v súčasnom období sa bude situácia zhoršovať. Predpovedal 
veľké zemetrasenia v Amerike aj Európe, lesné požiare, silné búrky, hu-
rikány aj tornáda, ktoré naplno ukážu svoju ničivú silu. A popri tom 
ekonomické krízy veľkých rozmerov, jednak medzi východom a zápa-
dom, teda Čínou a Spojenými štátmi americkými, ale aj v jednotlivých 
národných ekonomikách. 

Aj v poznámkach plných proroctiev, ktoré po sebe v roku 1996 zanechala 
bulharská veštica Baba Vanga je vykreslená podobná budúcnosť. O roku 
2020 predpovedala, že nás čaká invázia moslimských extrémistov do Eu-
rópy, rôzne útoky a nebezpečenstvo. Podobne ako Nostradamus predpo-
vedala aj nárast prírodných katastrof. Tvrdila, že ničivé udalosti pocho-
vajú veľa ľudí, že sa  bude topiť sneh a porastie hladina oceánov.

I napriek uvedenému sme všetci optimisticky vykročili do priestupné-
ho roku 2020. Predpovediam sme nevenovali veľkú pozornosť. Veď stá-
le boli a sú aj dôležitejšie veci. Veď každá doba vždy mala svoje vzlety 
i pády. A tí, ktorí viac spoznali proroctvá a rozbory dúfali, že sa jedno-
ducho nenaplnia. Že nový rok aj keď označovaný ako magický  bude jed-
noduchý a všedný ako tie predchádzajúce.                

A skutočnosť? Nie sme súčasnosťou zaskočení? 

Po rokoch zaplnených behom za všetkými vytýčenými cieľmi, s aktív-
nym spoločenským životom, keď sme mnohé životné situácie brali ako 
samozrejmosť, prišli dni zmien. Popri mnohých prírodných prišla aj 
spoločenská katastrofa. Pandémia covidu ohrozila životy ľudí, všetkých 
nás nechala doma. Obmedzila stretávania, zatvorila prevádzky, zhoršila 
podmienky práce podnikateľských subjektov. Zmenila priority.  
Ak sa stane témou dňa zdravie ľudí vo všetkých svojich podobách, je 
mimoriadne náročné plniť ročné plány výroby a predaja, vytýčené eko-
nomické ukazovatele, či zabezpečiť štandartné vzdelávanie žiakov a štu-
dentov, slovom napredovať.

Aj v rámci nášho združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO sme sa 
v práve odchádzajúcom roku borili s nástrahami doby. Nekonala sa naša 
najvýznamnejšia marketingová akcia medzinárodná družstevná kon-
traktačno-predajná výstava COOPEXPO, ktorá bola predchádzajúcich 
26 rokov neodmysliteľnou súčasťou medzinárodného veľtrhu AGRO-
KOMPLEX. Z  dôvodu vládnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy 
sme neorganizovali stretnutie družstevných milovníkov športu a  príro-

dy na turistickom zraze a  bowlingovom turnaji. Nevycestovali na pra-
covnú cestu predsedov členských družstiev za poznaním družstevníc-
tva v  iných krajinách sveta. Miesto toho sme sa venovali nekonečnému  
dezinfikovaniu priestorov, riešeniu omeškaného  nájomného z  dôvodu 
zatvorených prevádzok nájomníkov a pomáhali členským družstvám pri 
žiadostiach o využitíe zákonných foriem štátnej pomoci. 

Aj každoročné stretnutie na valnom zhromaždení nášho združenia, kto-
rého hlavným bodom programu je schváliť dosiahnuté výsledky hospodá-
renia za predchádzajúce obdobie a nový rozpočet, sme v roku 2020 stihli 
len tak-tak. Samozrejme za asistencie prísnych bezpečnostných opatrení.

Všetkým nám naše doteraz bežné spoločné aktivity veľmi chýbajú. 

Milí družstevníci, 
známy grécky filozof Hérakleitos raz povedal „Panta rei – všetko plynie“.                                                   
Aj rok 2020 bude o krátky čas minulosťou. Vplyvom všetkých anomálií, 
ktoré nám do osobného a pracovného života priniesol sa nádejáme, že sa 
spolu s ním stratia všetky spoločenské obmedzenia a problémy. 
Držme si palce.

Všetkým prajem radostný a zdravý ďalší kalendárny rok 2021. Skúsme 
do neho vykročiť pravou. Nech je naplnený novými plánmi a  inšpirá-
ciou, ale aj správnymi rozhodnutiami a nekonečným množstvom energie. 

A tiež pokojné a láskyplné vianočné sviatky, nekonečný relax a rodinnú 
pohodu. 

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 prezradila 
pár slov o Vás. 
Pochádzam z oblasti Gemera, kto-
rý je z hľadiska kultúrno-historic-
kého veľmi zaujímavým a pekným 
regiónom Slovenska. Na území 
tohto regiónu som prežila svoje  
školské časy. Vysokoškolské štú-
dium, ktorého predmet bol za-
meraný na oblasť textilu som ab-
solvovala v západnej časti, dnes 
už nejestvujúcej, federácie a to 
v meste Liberec. Možno teda po-
vedať, že z pohľadu svojho štu-
dentského života som bola „fede-
rálnou“ študentkou. 
Po ukončení štúdií som sa presťa-
hovala za prácou do Košíc, kde 
som ostala a žijem tu aj v súčas-
nosti. S manželom sme rodičia 
dospelého syna, ktorý naše príbu-
zenstvo obohatil o troch vnukov, 
takže som aj trojnásobnou starou 
mamou. 

Aké boli Vaše začiatky vo 
výrobnom družste a koľko 
rokov už pôsobíte vo výrob-
nom družstevníctve?
Vo výrobnom družstevníctve pô-
sobím od začiatku svojej pracov-
nej kariéry, ktorá sa začala po 
skončení školy v Čechách. Začí-
nala som v rámci ekonomickej 

oblasti a to tým, že som zabezpe-
čovala výkon družstevnej poklad-
nice, teda nezačínala som v oblasti 
textilnej výroby, ktorá tvorila gro 
činnosti textilného výrobného 
družstva a na ktorú som bola aj 
odborne pripravená. 

Akými funkciami ste prešli, 
kým ste sa stali vrcholovou 
manžérkou ?
Neskôr som sa profesionálne za-
čala venovať príprave a produk-
cii textilného sortimentu. Zabez-
pečovala som realizáciu prípravy 
výroby; nato som manažérsky za-
bezpečovala chod najrozsiahlejšej 
výrobnej prevádzky v družstve; 
následne som bola zvolená do 
pozície predsedníčky výrobného 
družstva. Začínala som takmer 
„od piky“, avšak, dnes som veľmi 
vďačná za obdobie tejto praktickej 
prípravy, ktoré pre mňa bolo prí-
nosom, pretože znamenalo osob-
ný odborný prínos, resp. posun 
v riadení výroby textilnej, resp. 
odevnej konfekcie, teda zname-
nalo pre mňa ďalší stupeň nielen 
odbornej ale aj manažérskej prí-
pravy. 

Poznali ste výrobky druž-
stva, resp. družstvo ako také 
predtým, ako ste v ňom za-
čali pracovať?
Výrobky družstva som poznala, 
pretože Módna Tvorba realizova-
la aj zákazkovú výrobu, resp. vý-
robu obuvi, čiže sortiment  tovaru, 
ktorý dodávala na trh bol rozsiah-
ly a  mňa tento trh zaujímal. Na 
základe poznania niektorých vý-
robkov družstva, teda v čase pred-
tým než som sa stala jeho zamest-
nankyňou, som zbežne poznala 
aj obchodný názov družstva. Pod 
pojmom „družstvo“ som si vtedy 
predstavovala osobitné spoločen-
stvo osôb, ktoré v snahe o dosiah-
nutie svojich cieľov, či uspokojenie 
svojich záujmov zabezpečujú pro-
dukciu, ktorá súvisí predovšetkým 

s oblasťou pôdohospodárstva, či 
stavebníctva. 

Pani predsedníčka, môžete 
nám v krátkosti predstaviť 
históriu Vášho družstva?
Košické výrobne družstvo Mód-
na Tvorba má dlhoročnú tradí-
ciu. Vznik družstva sa datuje do 
roku 1951. Názov družstva znel 
Vzorodev družstvo. Nový hos-
podársky subjekt to musel mať 
ťažké, pretože nevlastnil nehnu-
teľnosti, zápasil s  nedostatkom 
kapitálu a  materiálu; manažér-
ska a odborná personálna úro-
veň tiež nebola vždy úplne do-
statočná. 
V období rokov 1957 až 1961 sa 
družstvo zlúčilo s inými družstva-
mi a v roku 1962 začalo podnikať 
pod názvom Módna tvorba, ľudo-
vé družstvo. Sériová výroba bola 
zameraná na výrobu obuvi a vý-
robu ľahkej konfekcie. Prínosom 
pre družstvo bola výstavba zák-
ladného závodu, kde sa šili pra-
covné plášte, pyžama, zástery  
a podobne.

A aká je súčasnosť?
Po transformácii hospodárstva sa 
vnútorný trh s odevnou konfek-
ciou rozpadol. Družstvo muselo 
svoju produkciu umiestniť na za-
hraničných trhoch. 
Družstvo v  súčasnosti zamest-
náva 26 zamestnancov a vyrába 
ľahkú dámsku konfekciu pre ob-
chodníkov, ktorú títo exportujú 
predovšetkým na zahraničné trhy 
v Nemecku a  Švajčiarsku. V sú-
časnosti je výrobná činnosť druž-
stva pomerne stabilizovaná. 

Aký je sortiment vašich vý-
robkov?
Dámske sukne a nohavice naj-
mä pre nemecký trh. Taktiež 
pracovné odevy pre zamestnan-
cov zdravotníctva (lekárske pláš-
te, nohavice, bluzóny a blúzy) vo 
Švajčiarsku. 

Čo Vás na vašej práci baví 
najviac?
Na otázku „čo ma najviac baví 
na mojej práci“ nie je možné ľah-
ko a ani jednoznačne odpovedať. 
Otázka je z pohľadu jej významu 
všeobecne položená, preto nie je 
možné konkretizovať jedinú čin-
nosť, resp. časť mojej práce, ktorá 
by bola zárukou, či zdrojom po-
citu výlučného osobného poteše-
nia. Najviac ma baví práca s ľuď-
mi, a to aj napriek paradoxu, že 
táto mravenčia práca, ktorá nieke-
dy bolí a ktorou sa všetko začína, 
ale aj končí je najťažšou činnosťou 
manažéra; v prípade jej solídneho 
zvládnutia však existuje nádej na 
slušný výsledok. 
Práca s ľuďmi ma obohacuje naj-
mä odborne, ale aj spoločensky. 
Nesmierne ma poteší skutočnosť, 
keď cítim, že rovnakým obohate-
ním som bola pre iných aj ja, ná-
sledkom tejto súčinnosti a z nej 
vyplývajúcej synergie je to, že sme 
stihli termíny expedície výrobkov, 
že máme málo reklamácii, teda 
máme dobrú kvalitu výroby a do-
kážeme uspokojiť finančné nároky 
zamestnancov ale aj štátu. 

spomíname manažéri družstiev

Ing. Alžbeta Vernarská 
predsedníčka výrobného družstva MÓDNA TVORBA Košice 
a členka Kontrolnej komisie COOP PRODUKT SLOVENSKO

Milí čitatelia, 

našu družstevnú rodinu nedávno zasiahla ako 
rana z jasného neba smutná správa. Opustil 
nás úžasný človek, významný manažér i priateľ 
Ing. Dušan Ivanov. 

Náš básnik Andrej Sládkovič vo svojich ver-
šoch hovorí:
„Padajú hviezdy, aj my padneme, 
vädnú tie kvety, aj my zvädneme, 
a klenoty hruda kryje. 
Ale tie hviezdy predsa svietili a
 pekný život tie kvety žili
a diamant v hrude nezhnije!“

Týmito slovami si pripomíname trvale platný, 
tvrdý ale nezmeniteľný zákon, podľa ktorého 
všetko – od najdrobnejšieho prášku až po to 
najväčšie vesmírne teleso, od  najjednoduch-
šieho až po najvýznamnejšieho človeka na sve-
te – má raz začiatok, svoje trvanie a skôr alebo 
neskôr aj svoj nevyhnutný koniec. 
To je pravda, s ktorou síce všetci rátame, kto-
rá nás však všetkých desí. Táto pravda platná 
milióny rokov je vždy rovnako krutá, vždy ju 
sprevádza žiaľ – najmä tých, ktorí strácajú mi-
lovanú bytosť.  

Odchod nášho kolegu je nesmiernou stratou 
pre najbližších, manželku, tri dospelé deti i se-
dem vnúčat. Ale rovnako aj pre slovenské vý-
robné družstevníctvo, ktorému zasvätil takmer 
celý pracovný život. Bol družstevníctvu verný 
celých 48 rokov. 
Od 2. septembra 1972 pôsobil vo výrobnom 
družstve Pleta v Prešove na pozícii vedúceho 
prevádzky. Odtiaľ v roku 1983 prešiel do vý-
robného družstva Vzorodev v Prešove. Stal sa 
ekonómom družstva a tiež podpredsedom jeho 

predstavenstva. A od volieb v roku 2010, teda 
celých 10 rokov, pôsobil vo funkcii predsedu 
predstavenstva.
Za svoj podiel na rozvoji slovenského druž-
stevníctva bol v roku 2014 ocenený najvyšším 
družstevným vyznamenaním Cena Samuela 
Jurkoviča. 

Človek dokáže vzdorovať búrkam, byť pri-
pravený na najťažšie údery a vyrovnane vie  
vyčkať aj chvíle, keď bude musieť dielo uzavrieť 
a odovzdať nasledovníkom. Jednoducho odísť 
zo sveta práce, úloh, povinností a živého ruchu 
do sveta zaslúženého odpočinku.
Ale býva aj bezradný, najmä keď nešťastie, zá-
kerná choroba pretne niť života a kruto zasiah-
ne človeka v rozkvete síl nehľadiac na to, že má 
rozpracované nové projekty, že s ľahkosťou ria-
di pracovný kolektív, že zdravým až obdivu-
hodným optimizmom pomáha riešiť problémy 
iným. 

Náš kolega odišiel náhle vo veku, keď mohol 
ešte pre všetkých urobiť tak veľa. Pre svojich 

najbližších, ale aj našu družstevnú rodinu. Do-
končiť projekty, ďalej bojovať za postavenie 
výrobného družstva, ktoré riadil, za korektné 
obchodné vzťahy, ktoré povýšil do osobných 
väzieb.

Svoju lásku k ľuďom, obrovskú lásku k živo-
tu prejavoval aj pracovnou angažovanosťou.  
Bol aktívny aj za bránami družstva – pôsobil  
v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore 
v Prešove a vo finančnej komisii Mesta Prešov.    

Rád vyhrával. V športe, manažérskych rozhod-
nutiach, každodenných situáciách. 
Škoda, že práve boj o víťazstvo na tenisovom 
kurte, ktorý tak miloval, sa mu stal osudným. 

No neodišiel navždy. V našej družstevnej rodi-
ne zostáva v krásnych spomienkach.

Česť jeho životu, česť jeho pamiatke.
     

Ing. Iveta Chmelová   
                 predsedníčka  

        COOP PRODUKT SLOVENSKO 
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svoju identitu, myšlienku kolek-
tívnosti a svojpomoci, tým, že svo-
jim spôsobom boli začlenené me-
dzi ostatné obchodné spoločnosti 
ako s.r.o., a.s., a  pod. Spoločnosť 
na nich hľadela ako na pozostat-
ky socializmu, ale nové všeobec-
ne platné predpisy /Obchodný 
zákonník/ ich začlenil medzi os-
tatné podnikateľské subjekty. Aj 
pri výučbe na školách sa akosi 
pozabudlo, že je potrebné veno-
vať pozornosť tomuto drobnému 
podnikaniu na družstevných prin-
cípoch, a hlavne pripravovať mla-
dú generáciu pre budúce remesel-
nícke povolania. 

Aj naše družstvo malo v  minu-
losti pomerne veľké stredisko od-
borného výcviku, kde sa formou 

praktického vyučovania pripra-
vovala mládež do praxe v  počte 
cca 90 žiakov. Po Nežnej revolú-
cií však všetci chceli byť právnici, 
ekonómovia, sociálni pracovníci 
a pod. a štát akosi zabudol, že by 
mohol zvýšenú pozornosť venovať 
aj vzdelávaniu na odborných ško-
lách, viac ich motivovať a podpo-
riť, že môže nastať čas, keď nebude 
krajčírok, rôznych remeselníkov 
zo stavebného odvetvia a pod. 

Aká je história družstva 
VZORODEV Topoľčany?
VZORODEV, družstvo, Topoľča-
ny patrí medzi najstaršie družstva 
na Slovensku. Jeho založenie sa 
datuje do povojnového obdobia, 
do roku 1951. V  tomto období si 
skupina krajčírov osvojila myš-

lienku založiť družstvo, v ktorom 
by sa mohli realizovať a  vzájom-
nou pomocou družstevníkov po-
starať sa o  svoje rodiny. Odvtedy 
družstvo prešlo dlhým vývojom 
a veľkými zmenami. Jeho najpro-
duktívnejšie obdobie boli sedem-
desiate a  osemdesiate roky, kedy 
ako odevné výrobné družstvo 
malo najvyšší počet členov a pro-
dukovalo najväčší objem dámskej 
a pánskej konfekcie. Cca 90 % jeho 
produkcie smerovalo na východné 
trhy.  Družstvo malo v tomto ob-
dobí aj pomerne veľkú zákazko-
vú výrobu dámskych a  pánskych 
odevov, ktorá však v  deväťdesia-
tych rokoch išla pomaly do útlmu, 
vzhľadom na zmeny,  ktoré nastali 
po „Nežnej revolúcií“. 

Po otvorení nášho trhu smerom 
ďalej na východ a príchodom ázij-
ských podnikateľov aj s  odevmi 
a textilom na slovenský trh, pocí-
tilo problémy aj naše odevné druž-
stvo. Na trhu chýbali kvalifikova-
ní krajčíri, a tak sme sa postupne 
stávali nie konkurencieschopní 
na trhu s ázijskými podnikateľmi.  
Vzhľadom na to, že ani zo strany 
štátu sa nám nedostávalo žiadnej 
podpory – na udržanie zamestna-
nosti žien aj v rámci družstevníc-
tva /nakoľko v odevnej a textilnej 
výrobe sú zamestnávané prevaž-
ne ženy/, boli sme nútení poma-

ly utlmovať výrobu odevnej kon-
fekcie, až v  roku 2012 sme úplne 
ukončili výrobu. 

A aká je súčasnosť?
V  dnešnej dobe sa naše družstvo 
venuje správe a  prenájmu svojho 
majetku, v snahe využiť potenciál 
našich členov družstva. S  nostal-
giou sledujeme, ako ukončujú svo-
ju činnosť aj ostatné odevné firmy 
v našom národnom hospodárstve, 
a  tisícky žien, ktoré v posledných 
rokoch pracovali v  odevníctve 
a  textilnom priemysle vo väčšine 
takmer za minimálne mzdy, od-
chádzajú buď na úrad práce, resp. 
za prácou do zahraničia. 

Musíme to brať ako fakt. Prišla 
nová doba, ktorá akosi zabúda, že 
družstevníctvo so svojím duchom 
vzájomnej pomoci a  spolupráci, 
sa pomaly vytráca aj z mysle našej 
mladej generácie, ktorá radšej za 
vidnou veľkých zárobkov odchá-
dza do zahraničia, kde vykoná-
vajú aj podradnejšie práce, s  túž-
bou rýchleho zbohatnutia. Vidíme 
veľkú potrebu venovať zvýšenú 
pozornosť mladým generáciám, 
prízvukovať im to, na čo sme my 
zabudli, že naša krajina ich potre-
buje a  je na nich, aby udali smer 
jej vývoja. 

Ďakujem za rozhovor 
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Na úvod by som Vás popro-
sila, keby ste nám prezradil 
pár slov o Vás 
Narodil som sa pred 56 rokmi, 
mám dve deti a  teším sa z  dvoch 
vnúčat. 

Aké boli Vaše začiatky vo 
výrobnom družste a koľko 
rokov už pôsobíte vo výrob-
nom družstevníctve?
Do Novoplastu som prišiel v roku 
1982, vtedy som sa rozhliadal po 

letnej brigáde. Zaujala ma výro-
ba windsurfingov vo výrobnom 
družstve Novoplast Sered. Z brigá-
dy sa stal pracovný pomer. Samot-
né kompletovanie windsurfingov 
nebolo pre mňa cieľovou stanicou 
a  tak som sa rozhliadal aj v  iných 
oblastiach. V tom čase prišla ponu-
ka prevziať pozíciu na nákupnom 
oddelení, ktorú som prijal. V tom 
období bolo samozrejmosťou ovlá-
dať technické zručnosti. Tie som 
zberal od detstva a dobrou školou 

mi boli otcove zručnosti strojného 
zámočníka o ktorom sa dalo pove-
dať.. „stará škola“.

Akými funkciami ste prešli, 
kým ste sa stali vrcholovým 
manažérom?
Neskôr som prevzal zodpoved-
nosť za celé nákupné oddelenie. 
Kombinácia môjho profesného 
chemického zamerania s  remesel-
nými zručnosťami boli dobrým zá-
kladom pre ďalší postup v riadení 

Juraj Brigant
predseda výrobného družstva Novoplast Sereď
a člen Kontrolnej komisie COOP PRODUKT SLOVENSKO  

Aké sú Vaše vízie do budúc-
nosti?
Dnes, osobitne, v tomto čase je 
nesmierne ťažké seriózne odpo-
vedať na danú otázku. Vzhľadom 
na významné hospodársko-po-
litické, spoločenské a zdravot-
né vplyvy okolia sa dá dôvodne 
predpokladať, že podstatnou ví-
ziou bude udržanie podnikateľ-
skej činnosti v družstve. Všetko 
musíme organizovať tak, aby sme 
vytvorili tie najlepšie predpokla-
dy pre naplnenie predmetnej ví-
zie. Podmienky a ciele výroby 
budú dôležité, rovnako dôležité 
bude poskytnúť zamestnancom 
ich nároky a dohodnúť sa s nimi 
na realizácii ich oprávnených 
a  efektívne realizovateľných zá-
ujmov, ako aj sociálnej politiky 
v družstve. 

Aké princípy sú podľa vás 
najdôležitejšie pre úspech 
podnikania?
Pre úspech v podnikaní je dôleži-
té postupovať tak, aby ste neboli 
v rozpore s právom, so zákaznik-
mi, aby ste zvládli komuniká-

ciu s partnermi, zamestnancami 
a  pritom aby ste realizovali záu-
jem družstva, teda výsledkom na-
šej snahy by mal byť ekonomic-
ký profit, ktorý zaručí naše ďalšie 
podnikanie. Z uvedeného je zrej-
mé, že princípy, ktoré by mohli 
znamenať úspech v podnikaní 
spočívajú v odvahe, odbornej (ve-
domostnej) úrovni zamestnancov, 
skúsenosti manažéra aj zamest-
nancov a v dodržiavaní stanove-
ných firemných pravidiel. 

S akými problémami sa naj-
častejšie pasujete?
Značné problémy vznikajú v sú-
vislosti so zabezpečením kvalit-
nej pracovnej sily pre budúcnosť 
družstva. V súčasnosti prakticky 
nejestvuje kvalitné vzdelávanie 
učňovskej mládeže pre výrobu 
odevnej konfekcie, ktoré by v pra-
xi mohlo reálne naplniť opodstat-
nené očakávania zamestnávateľa. 
Následkom danej skutočnosti do-
chádza k deformitám pracovného 
trhu, ktoré sú v tomto segmente 
výroby takmer neriešiteľné. Veľ-
kým problémom súčasnosti je aj 

motivovať zamestnancov k práci 
v textilnej oblasti. 

Ktoré okamihy sú pre vás 
v  práci najťažšie a naopak, 
ktoré vám prineisli najväčšiu 
radosť?
Najväčším sklamaním v mojej 
práci je neúspech, predovšetkým 
vtedy, keď sme pre dosiahnutie 
úspechu urobili všetko a nakoniec 
to skončilo čiastočným úspechom. 
Najväčšiu radosť mi prináša situá-
cia, ktorá človeku poskytne satis-
fakciu za vynaložené úsilie, teda 
keď sa zákazka (dielo) podarí. 

Čo je pre vás v práci dôležité?
Dôležitý je pocit, že podnikáme, 
a to aj napriek tomu, že vonkajšie 

vplyvy, ktoré vyvíjajú silný tlak na 
našu činnosť sú stále zvládnuteľné 
a my im odolávame. 

Kde čerpáte silu a inšpiráciu?
Na túto otázku som už čiastočne 
odpovedala v rámci mojich pred-
chádzajúcich odpovedí. Nazdá-
vam sa, že základným princípom, 
ako sa ubrániť depresii a zúfalstvu, 
je tešiť sa. Mali by sme sa naučiť 
na to, že stále sa musíme na niečo 
tešiť a  hľadať si ciele, na ktoré sa 
môžeme tešiť. Inšpiráciu čerpám 
zo života a  z  múdrych ľudí, kto-
rých poznám.

Ďakujem za rozhovor

Pani predsedníčka aké boli 
Vaše začiatky vo výrobnom 
družstevníctve a koľko rokov 
v ňom pôsobíte?
Ako čerstvá diplomantka po 
ukončení Vysokej ekonomickej 

školy, Fakulty ekonomiky riadenia 
výrobných odvetví, v  Bratislave, 
som nastúpila do družstva v roku 
1985. Nastúpila som do funkcie 
vedúcej oddelenia práce a  mzdy 
a neskôr od roku 1993 som vyko-

návala funkciu vedúcej obchod-
no-ekonomického úseku. V  roku 
2002 po odchode predsedníčky 
družstva Ing. Heleny Biháryovej 
do dôchodku, som bola zvolená 
za jej nasledovníčku, ale naďalej 
som vykonávala aj prácu ekonóm-
ky družstva. 

Mali ste informácie o druž-
stevníctve, pred tým, ako ste 
v družstve začali pracovať?
Po ukončení vysokej školy a  ná-
slednom zamestnaní sa v  druž-
stevníctve som mala oveľa viac 
informácií o  existencií družstev-
níctva v rámci národného hospo-
dárstva Slovenska, ako má dnešná 
mladá generácia. Viem to porov-
nať vzhľadom na to, že v  roku 

2008 som začala externe vyučovať 
mikroekonómiu a  makroekonó-
miu na štátnom gymnáziu v  To-
poľčanoch. 

Myslíte si že dnešná mladá 
generácia pozná družtevnú 
formu podnikania?
V  období po Nežnej revolúcií 
v  roku 1992 došlo k  transformá-
cií družstiev vo všeobecnosti, t.j. 
tak spotrebných, poľnohospodár-
skych, bytových, ako aj výrob-
ných, a  družstva pomaly strácali 

Ing. Mária Hrubá
predsedníčka VZORODEV, družstvo Topoľčany 
a členka Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO 
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Dni každému z nás prejdú alebo skôr 
preletia a my ich ani nestihneme po-
strehnúť. Možno je to tým, že nemá-

me dostatok času, aby sme sa zamýšľali nad 
týmto nezmeniteľným zákonom života. Vždy 
tu predsa boli a sú závažnejšie problémy. 

A náš život plynie. Donúti nás zastaviť sa len 
občas. 

V týchto dňoch sa dvaja vrcholoví manažéri 
našich výrobných družstiev zastavili. Pripome-
nuli si významné životné medzníky. 

Dňa 18. septembra oslávila Ing. Mária Hrubá, 
predsedníčka družstva VZORODEV Topoľ-
čany a členka Predstavenstva nášho združe-
nia COOP PRODUKT SLOVENSKO krásne 
okrúhle jubileum.
 
Vyštudovala na Vysokej škole ekonomickej  
v Bratislave, Fakulte ekonomiky riadenia vý-
robných odvetví.

Po ukončení štúdia táto sympatická blondínka 
pôvodom z východného Slovenska nasledovala 
svoju lásku do Topoľčian, kde si založila rodinu. 
Tu aj pracovala. 
Jej cesta viedla v roku 1985 do výrobného druž-
stva VZORODEV so sídlom v  Topoľčanoch. 
Prešla viacerými funkciami na ekonomickom 
oddelení. V roku 2002 sa stala predsedníčkou 
družstva. Pritom sa predchádzajúcej práce ne-
vzdala. Popri predsedovaní bola ekonómkou.

I napriek tomu, že družstvo v roku 2012 upus-
tilo od pôvodnej odevnej a textilnej výroby 
a po transformácii sa v súčasnosti venuje po-
skytovaniu služieb, naša jubilantka dodnes 
pevne drží jeho riadenie a ekonomiku. 

Angažuje sa aj za bránami topoľčianskeho 
družstva. 
V roku 2008, keď sa jej zdal družstevný priestor 
primalý, sa začala venovať výchove mladej ge-
nerácie ekonómov na gymnáziu v  Topoľča-
noch. Až do roku 2013 bola externým učiteľom 
ekonomických predmetov.   

A popri tom pôsobila aj v územnej samosprá-
ve. Stala sa hlavným kontrolórom obcí v okolí 
Topoľčian. 
V našom združení COOP PRODUKT SLO-
VENSKO je od roku 2007 riadnym členom 
predstavenstva. 

Život je cesta, plná prekážok a zátaras. Prešla 
po nich aj naša jubilantka. 
Radosť jej robia najbližší, najmä dve dnes už 
dospelé inteligentné dcéry, ktoré po smrti 
manžela vychovala sama. 

Vie si vychutnať aj bežné dni.  
Donedávna sme ju sledovali, ako sa so zápalom 
snaží riadiť stavebné práce na svojom domčeku. 
A tak ako sama hovorí, energiu čerpá zo svojej 
záhradky, upravených trávnikov i záhonov rôz-
nych kvetín. Ale miluje aj turistiku, a to nie len 
v topoľčianskom regióne. 

Blahoželáme jubilantom
jubilanti

samotnej produkcie. To už sa písal 
rok 1990. Začali sa diať významné 
spoločenské posuny, ktoré vyústi-
li do vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky. Zameranie výroby 
v tom období bolo na výrobky pre 
poľnohospodárske účely a odbera-
teľmi boli poľnonákupné podniky. 
Transformáciou spoločnosti vte-
dajšie obchodné štruktúry zanikli. 
Zostali sme bez výrobného sorti-
mentu a rútili sme sa z kopca.

V  krátkej dobe prebehla viacná-
sobná zmena vrcholového ma-
nažmentu, ale úspech neprichá-
dzal. Z  pozície vedúceho výroby 
som zažíval masívny útlm produk-
cie a urobil som zúfalý pokus o zá-
chranu. Úspech sa prejavil v podo-
be získania rozhodujúcej zákazky 
pre prežitie družstva. Takmer o pol 
roka sme si predĺžili existenciu. 
V tomto období bolo potrebné rie-
šiť aj právnu existenciu v  zmysle 
federálneho zákona o družstevníc-

tve. Značne oslabený team potre-
boval víziu o svojej budúcnosti. Po 
zvážení všetkých možností vrátane 
ukončenia existencie som rozpra-
coval plán transformácie v zmysle 
zákona. Navrhnutý transformač-
ný projekt bol prijatý a bolo treba 
naplniť víziu. S ohľadom na rozbitý 
domáci trh som videl možnosť po-
núknuť naše kapacity na stabilnej-
šom trhu. Rozhodujúcou bola naša 
účasť na výstave lodí v nemeckom 
Duesseldorfe. S  úspechom pri za-
chovaní existencie prišla aj zod-
povednosť za vrcholové vedenie 
družstva. 

Naše výrobné kapacity sme boli 
nútení predať za hranice Sloven-
ska. Týmto spôsobom sme mnohé 
roky bojovali o udržanie existencie. 
Úplne sme zmenili výrobný sorti-
ment a  prispôsobili sme sa potre-
bám zahraničných zákazníkov. To 
prerástlo do masívnej zákazkovej 
produkcie. 

Pán predseda, môžete nám 
v krátkosti predstaviť histó-
riu Vášho družstva?
Naša história siaha do roku 1947 
a vznikli sme ako košikárske druž-
stvo, výrobným sortimentom boli 
pletené výrobky – košíky a záhrad-
ný nábytok. V roku 1974 bolo ne-
vyhnutné hľadať rozšírenie pre vý-
robný program a  tak sme pribrali 
produkovať sklolaminát. Prvé vý-
robky zo sklolaminátu boli turis-
tické lode – kajaky/kánoe. Neskôr 
nádrže pre poľnohospodárov. 

Aký je sortiment vašich vý-
robkov?
Dnešným výrobným sortimen-
tom sú sklolaminátové diely pre 
rôzne priemyselné odvetvia. Sú to 
vodné šmyklávky, reklamné pane-
ly, karosérie vozidiel pre zábavné 
parky, sprchové kabíny pre zaoce-
ánske lode. Sme flexibilní zmeniť 
výrobný sortiment podľa aktuálnej 
potreby a  požiadavky zákazníkov. 
V roku 2003 sme zakúpili 5osé ob-
rábacie centrum na výrobu mode-
lov. Tento krok posilnil našu pozí-
ciu výrobcu a mohli sme ponúknuť 
zákazníkom všetky služby pod jed-
nou strechou. 

Čo Vás na vašej práci baví 
najviac?
Na mojej práci ma baví dať myš-
lienkam hmotu. Množstvu zákaz-
níkom sme preniesli ich kreatívne 
nápady z výkresu do konkrétneho 
tvaru/podoby v   krátkom čase za 
objektívne prijateľné ceny. Spokoj-
nosť našich zákazníkov je prejave-
ná opakovanými objednávkami, čo 
ma nesmierne teší.

Slovensko sa stáva preplnené pro-
dukciou automobilov, ale prestá-
vame byť nákladovo zaujímavý pre 
časť trhov. Úspešne nám konku-
rujú firmy z  krajín s  nižšími per-

sonálnymi nákladmi. Je to nebez-
pečenstvo a  preto je čas zhmotniť 
naše skúsenosti zberané desaťročia. 
Plánujeme posilniť naše kapaci-
ty v modelovaní a tým zvýšiť našu 
konkurencieschopnosť. Zároveň 
potrebujeme posilniť kolektív pro-
fesionálmi v danej oblasti. 

Aké princípy sú podľa vás 
najdôležitejšie pre úspech 
podnikania?
Pre úspechy v našom podnikaní je 
pre nás dôležitá etika v podnikateľ-
skom prostredí, vysoká konkuren-
cieschopnosť a silný ťah na bránu. 
To znamená realizovať objednávky 
v kratších termínoch dodania ako 
iné firmy v našom odvetví. 

S akými problémami sa naj-
častejšie pasujete?
Najčastejšie problémy? V  každej 
oblasti a v každom čase celé množ-
stvo. Najviac nás obťažuje zastaralá 
legislatíva vo vzťahu k aktuálnej si-
tuácii na trhu. 

Ktoré okamihy sú pre vás 
v práci najťažčšie a naopak, 
ktoré vám prineisli najväčšiu 
radosť?
Najťažšie okamžiky zažívam, keď 
nie sme schopní sa poučiť z vlast-
ných chýb a  ich opakovanie nám 
prináša ujmu z  profitu, ktorý po-
trebujeme pre vlastné prežitie. Na-
opak radosť mi spôsobujú signály 
vyslané od spokojných zákazníkov, 
prípadne od užívateľov našich pro-
duktov, ktorí nás ochotne odporu-
čia novým zákazníkom. Dôležité 
sú pre mňa rovnocenné partner-
stvá s  klientami aj s  pracovníkmi 
a vysoká osobná zodpovednosť zú-
častnených. 
To čo sa nám doposiaľ podarilo, mi 
dáva silu napredovať. 

Ďakujem za rozhovor 
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 Dňa 16. decembra sa k oslávencom pridal aj 
Ing. Ľuboš Sládek. Vyštudoval Chemicko-
technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave.
Po skončení vysokoškolského štúdia začal pra-
covať v Slovenskom hodvábe Senica najskôr 
ako pracovník vo výrobe a po návrate z vojen-
skej služby ako technológ na oddelení zvlákňo-
vania viskózového vlákna. 

V roku 1987 prešiel do Ľanárskych a kono-
párskych závodov v Holíči na pozíciu majstra 
a neskôr vedúceho strediska a vedúceho výro-
by. V období privatizácie, keď v tomto podniku 
zastával už funkciu obchodného riaditeľa došlo 
k prerozdeleniu podniku na viacero subjektov. 

V rokoch 1996 -1998 bol výkonným riaditeľom 
jedného z týchto novovzniknutých subjektov. 

A potom ho cesta zaviedla do textilného výrob-
ného družstva NITRATEX so sídlom v Svin-
nej. Výrobné družstvo a jeho výrobný program 
okrajovo poznal už pred uzatvorením pracov-
ného pomeru, pretože vo funkcii vedúceho vý-
roby netkaných textílií v Holíči s družstvom 
spolupracoval najmä v oblasti spracovávania 
druhotných textilných surovín a pri nákupoch 
náhradných dielov do textilných strojov. 

Nastúpil do funkcie vedúceho obchodného 
úseku. Keď sa v roku 1999 z dôvodu dlhodobé-
ho ochorenia vtedajšieho predsedu predsta-
venstva družstva pripravovali nové voľby, zís-
kal dôveru svojich kolegov i napriek tomu, že 
pracoval v družstve veľmi krátko. A nesklamal. 
Odvtedy už bol do funkcie predsedu zvolený 
opakovane. 

Popri riadení výrobného družstva bol a dodnes 
je aktívny aj v našom združení COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO. V rokoch 2009 – 2011 
bol členom kontrolnej komisie a od roku 2011 
do dnešných dní je členom predstavenstva. 
Okrem toho bol na návrh nášho predstaven-
stva delegovaný do Kontrolnej komisie Druž-
stevnej únie SR. 

A aký je vo svojom súkromí ? 
Tento príjemný záhorák je veľmi ochotný 
a obetavý človek. 
Vo voľnom čase rád cestuje za poznaním no-
vých krajín i ľudí. Ale bežne ho môžeme za-
stihnúť aj pri práci v záhradke. 
Miluje zvieratá. A z nich hádam najviac svojho 
štvornohého miláčika Nera, ktorému ochotne 
venuje svoj čas i energiu.  

Je šťastný ten, kto sa môže s uspokojením ob-
zrieť na svoje doterajšie roky a vidí tam hmata-
teľné výsledky a statočnú prácu. 
Ja môžem povedať, že obaja naši kolegovia 
bezpochyby patria k tým šťastným. Pri pohľa-
de späť na svoj život i pracovné roky sa určite 
hanbiť nemusia. 

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej družstev-
nej rodiny. 
Do ďalších rokov im za nás všetkých prajem 
nový pracovný elán a nádherné dni, zaplnené 
šťastím a dobrou náladou.  
Želám si, aby takýchto družstevníkov bolo 
v našich pracovných kolektívoch čo najviac.
 

                  Ing. Iveta Chmelová
                           predsedníčka 

           COOP PRODUKT SLOVENSKO 

Dňa 1. júla 1960 bolo na ustanovujúcej schôdzi 
založené družstvo Invalid Topoľčany. Družstvo 
vzniklo z potreby poskytnúť pracovné príleži-
tosti ľuďom so zmenenou pracovnou schop-
nosťou a s poškodením zdravia. Väčšiu časť 
členskej základne tvorili členovia z delimito-
vaných družstiev Invalid Komárno a Služba 
Nitra. Družstvo sa zaoberalo strážnou službou 
a  službami obyvateľstvu – oprava plniacich 
pier, výroba pečiatok, kľúčová služba, zasklie-
vanie okien a rámovanie obrazov. 

V roku 1962 nastala delimitácia strážnej služ-
by do LDI Služba Nitra. Obdobie od roku 1964 
je charakterizované obdobím rozsiahlej inves-
tičnej výstavby. Ako prvá sa svojpomocne vy-
budovala výrobná hala pre kovovýrobu, kde 
sa začala výrobná činnosť v rámci kooperácie  
s n. p. Branecké železárny Bránka pri Opave. 
Na území terajšieho družstva sa vybudovali 
ďalšie výrobné priestory pre koženú galantériu 
a kartonážnu výrobu. 
Organizačné zmeny a vznik nových výrobných 
činností v roku 1967 boli podnetom na zme-
nu názvu družstva na TECHNOPLAST výrob-

né družstvo. Ďalší prelom v histórii družstva 
nastal v roku 1968, keď nadobudlo družstvo 
odkúpením od Severoslovenských celulózok 
a papierní, závod Bobot v okrese Trenčín.

Koncom 60. a začiatkom 70. rokov zanikajú 
v  družstve mnohé výrobné činnosti – zaniká 
kooperácia s Braneckými železiarňami, nado-
budnutý autoservis sa za krátky čas odpredáva 
do VD Remesloslužba Nové Zámky, ruší sa vý-
roba koženej galantérie. 

V priebehu rokov 1971 – 1980 boli vybudované 
v sídle družstva nové výrobné priestory na ko-
vovýrobu, v meste sa vybudovala nová kľúčová 
služba a dobudoval sa závod Bobot, ktorý bol 
však v roku 1985 delimitovaný do k. p. Chirana 
Piešťany. V tom istom roku odkúpilo družstvo 
priestory v obci Bojná, ktoré prebudovalo na 
prevádzku výroby polovodičov v rámci koope-
rácie s k. p. Tesla Piešťany. V roku 1986 sa zria-
dila nová výrobná prevádzka – výroba malej 
záhradnej mechanizácie. V  roku 1989 zazna-
menalo družstvo najväčší počet členov v  his-
tórii a to 470. 

Začiatkom 90. rokov bolo družstvo nútené 
ukončiť kooperáciu s Teslou Piešťany a z dô-
vodu reštitučných nárokov pôvodných majite-
ľov bolo nútené uvoľniť priestory v prevádzke 
v Bojnej a v Žabokrekoch nad Nitrou. Prevádz-
ky služieb (sklenárstvo, kľúčová služba, oprava 
čerpadiel, reprografické práce) postupne ukon-
čovali svoju činnosť z dôvodu nerentability. Po 
rozdelení republiky a rozpade obchodnej siete 
š. p. Domáce potreby nastal veľký prepad v od-
byte ohrievačov vody hlavne na území Česka. 
V období rokov 2000 – 2010 pokračoval pre-
pad vo výrobe výrobkov koženej galantérie 

z dôvodu neschopnosti konkurovať lacným vý-
robkom z ázijských trhov. Všetky tieto skutoč-
nosti mali za následok značný pokles členskej 
základne. 
V súčasnosti družstvo tvoria dve prevádzky a to 
prevádzka koženej galantérie a kovovýroby. 

V prevádzke kožená galantéria sa realizuje ši-
tie izolačných matracov pre EMO Mochovce, 
výroba priemyselnej galantérie – šitie manipu-
lačných prípravkov a pomôcok pre Sumitomo 
Electric Bordnetze. 

V prevádzke kovovýroba družstvo pokračuje 
v tradičnej výrobe ohrievačov úžitkovej vody 
rôznych vyhotovení. V posledných rokoch sa 
zvyšuje dopyt po výrobkoch malej záhrad-
nej mechanizácie. Pokles v odbyte ohrievačov 
vody spôsobený stagnáciou stavebníctva sa 
družstvo snažilo nahradiť novými výrobkami 
ako napr. výroba vozíkov pre práčovne, výro-
ba kovových paliet rôzneho typu a pod. Ďal-
šiu, nemalú časť výroby, tvorí výroba montáž-
nych a manipulačných prípravkov pre koncern 
PSA prostredníctvom francúzskeho odberateľa 
JANBAC. 

V súčasnom období je Technoplast, VD To-
poľčany stabilizovaný podnikateľský subjekt 
s ustáleným, ale otvoreným portfóliom odbe-
rateľov i dodávateľov, riadi sa svojou podni-
kateľskou filozofiou a zabezpečuje zachova-
nie pracovných príležitostí pre svojich členov 
a pracovníkov, ktorí tu našli svoje profesionál-
ne uplatnenie. 

Ing. Jozef Bernát
predseda družstva

Družstvo tvoria najmä ľudia, ktorí sú zanietení 
pre spoločnú vec. Som presvedčená, že práve 
výrobné družstvo TECHNOPLAST Topoľčany 
takýchto ľudí má. 
Milí oslávenci, dovoľte mi za všetkých druž-
stevníkov zdvihnú pomyselnú čašu a pripiť na 
Vaše ďalšie úspechy. Prajem Vám veľa elánu  
energie do ďalších dní a všetko najlepšie. 

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO

Výrobné družstvo TECHNOPLAST Topoľčany 
oslavuje 60. výročie založenia
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za pochodu odborne a húževnato riešiť zložité 
úlohy, ktoré pred nich stavali nové neodskúša-
né stavebné technológie a postupy. V období 
rokov 2006 – 2015 pracovali pracovníci druž-
stva najmä v Českej republike pre podnik ČE-
PRO, a. s., Praha na opravách jeho skladov, 
ktoré využívali štátne hmotné rezervy, ako aj 
pre Slovnaft, a. s., na Slovensku. 

V tomto období (rok 2007) prišlo v družstve 
k striedaniu generácií, keď boli zvolení do ve-
denia družstva Ing. Rastislav Rázus ako pred-
seda a Ing. Martin Rázus ako podpredseda, 
obaja štatutárni zástupcovia družstva. IDOPS 
družstvo po zmene vedenia umožnilo mladším 
realizovať veľké zákazky pri opravách skladov 
PHM pre Čepro, a. s., Praha a v roku 2010 až 
2012 pri budovaní nových železobetónových 
skladov PHM pre Čepro, a. s., v Loukove v Čes-
kej republike spolu s podnikom SKANSKA, 
a. s. a Metrostav, a. s., Praha. IDOPS družstvo 
bolo držiteľom metódy DOPA 1, ktorá bola 
špičkovou inováciou pri budovaní lamináto-
vých výstelok železobetónových skladov na 
ropu a PHM. Za výstavbu skladov v Loukove, 
ktoré sa stali stavbou roka 2011 v ČR a získa-
li za inovatívne riešenie aplikácie kompozitnej 
výstelky systémom DOPA 1 s detekciou tes-
nosti medzipriestoru vákuom v betónových 
a  železobetónových nádržiach na skladovanie 
ropných produktov Čestné uznanie asociácie 
inovačného podnikania v Českej republike, 
čím boli ocenení aj pracovníci IDOPS druž-
stva. 

Celé obdobie podnikania IDOPS družstva 
bolo spojené s jeho členstvom v Slovenskom 
zväze výrobných družstiev. V začiatkoch čin-
nosti IDOPS družstvo sme často dostávali 
otázku: „Prečo sme vznikli ako družstvo a nie 
napr. ako s. r. o...“ Naša odpoveď bola vždy 
rovnaká. Ako členovia Slovenského zväzu vý-
robných družstiev máme väčší predpoklad 
a možnosť ovplyvniť tvoriacu sa legislatívu na 
podnikanie. 

V dobrom spomíname, že zväz výrobných 
družstiev nám pomohol pri našej prvej pod-
písanej zákazke preklenúť úverom nedostatok 
vlastných finančných prostriedkov úverom. 
Pomoc zväzu bola v začiatkoch aj metodická, 
informačná, právna a družstvo si ju veľmi vá-
žilo. Boli to začiatky podnikania na Slovensku 
a  neboli tu vyšliapané chodníčky. Menili sa 
všetky zákony, ktoré tvorili rámec podnikania 
ako Obchodný zákonník, daňové zákony, úč-
tovníctvo. Pod jeho zastrešením sa ľahšie zís-
kavali potrebné informácie, metodická pomoc 
i právne poradenstvo, ktoré bolo v tých zloži-
tých časoch neustálych zmien veľmi dôleži-
té a ktoré si malé firmy nemohli dovoliť riešiť 
vlastnými pracovníkmi alebo nákupom slu-
žieb. Za túto pomoc sme vďačili Slovenskému 
zväzu výrobných družstiev a jeho vedeniu. Na 
druhej strane zdôrazňujeme, že všetky poskyt-
nuté úvery sme riadne v termínoch splatili. 

Od roku 2015 spolu s ukončením prác v Čes-
kej republike sa zmenilo podnikateľské pros-
tredie na Slovensku , kde nedošlo k budovaniu 
kapacít štátu na skladovanie nafty a výrobkov 
z nej. Preto v tejto činnosti družstva došlo po-
stupne k útlmu. Tiež zameranie na budovanie 
automatizovaných systémov na parkovanie áut 
neprinieslo doteraz pre družstvo väčšie podne-
ty na rozvoj, pretože neboli na to na Slovensku 
zatiaľ vytvorené legislatívne podmienky a par-
kovanie sa ešte nestalo žiadaným „tovarom“.
 
Naša činnosť sa orientovala čiastočne aj na vý-
stavbu nízkoenergetických drevodomov ako 
ekologických stavieb bytov a rodinných do-
mov, budovaných na základe výroby sendvičo-
vých drevopanelov SIPs (z anglického: structu-
ral insulation pannel), ktorý prezentujeme pod 

značkou ZIP Home (www.ziphome.eu). Ani tu 
sa nám však zatiaľ nepodarilo premeniť tieto 
stavby na efektívny smer rozvoja družstva. 

Zásadám inovácie zostali družstevníci ver-
ní v oblasti technológií a inžinieringu, keď do-
končili technologický skleník na hydroponické 
pestovanie šalátov a byliniek v Holiciach, ktorý 
patrí medzi jedinečné riešenia v poľnohospo-
dárskej prvovýrobe a bol uvedená do prevádz-
ky v roku 30. výročia založenia IDOPS družstva.  

Na záver sa vrátime k už vyrieknutému, že ľudia 
sú tým najcennejším, čo firma má, lebo len oni 
ju posúvajú dopredu. Ich schopnosť nadchnúť 
pre nejakú myšlienku celý kolektív, nájsť spolu-
pracovníkov, ktorí myšlienku zrealizujú až do-
konca, tvorí nenahraditeľný potenciál družstva. 

Zo zakladajúcich pracovníkov odišli z družstva 
len dvaja. Ostatní spolupracujú dodnes rôznym 
spôsobom s IDOPS družstvom. Vďaka všetkým 
pracovníkom za poctivo odvedenú prácu, za 
ich lojálnosť a vernosť. Pri príležitosti 30. výro-
čia založenia družstva ďakuje vedenie družstva 
IDOPS všetkým jeho pracovníkom a spolupra-
covníkom, ktorí stoja za fungujúcimi riešenia-
mi. Ďakujeme aj tým, ktorí v priebehu rokov 
odišli na iné pracoviská, ale naďalej sa pri rôz-
nych príležitostiach kontaktujú s nami a tešia sa 
z ukončených inovatívnych diel.

Ing. Rastislav Rázus, predseda družstva

V mene celej našej družstevnej rodiny prajem 
družstvu IDOPS, jeho manažérom, členom aj 
zamestnancom v ďalšej činnosti len samé úspe-
chy a družstevnú pohodu. 

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka  

COOP PRODUKT SLOVENSKO

IDOPS družstvo oslávilo 5. septembra 2020  
30 rokov svojej činnosti. Založili ho ľudia, kto-
rí pracovali v predchádzajúcom období v sta-
vebníctve a boli schopní navrhovať a realizovať 
inovatívne technologické postupy pri získa-
ných stavebných zákazkách, ktoré boli veľmi 
rôznorodé a vyžadovali si odbornosť a  skúse-
nosti. Na čelo družstva bol zvolený Ing. Vla-
dimír Rázus, CSc., ktorý prišiel z Dopras-
tavu spolu s niekoľkými spolupracovníkmi 
a v družstve tvorili základ odborného vedenia. 
Od začiatku sa v družstve začali angažovať aj 
jeho dvaja synovia. Z dnešného pohľadu treba 
potvrdiť, že práve vďaka odbornosti a skúse-
nostiam vedenia v spojení s ambíciami a kre-
ativitou mladých členov družstva bolo možné 
riešiť rôznorodé úlohy, z ktorých takmer každá 
prinášala použitie nových netradičných tech-
nológií, a mnohé problémy sa prekonali najmä 
vďaka zanietenosti mladých odborníkov. Ľudia 
v riadení firmy, ale aj všetci ostatní pracovníci, 
to bol a doposiaľ je základ družstva. 

Pri tridsiatom výročí sme bilancovali, že viac 
ako polovica doterajších pracovníkov družstva 
doňho vstupovala pred 20 – 30 rokmi, čo sved-
čí o záujme o vykonávanú prácu, ale aj o vernos-
ti a lojálnosti vytvorenému kolektívu. Tiež treba 
hodnotiť, že družstvo prešlo počas 30 rokov čin-
nosti rôznymi obdobiami podnikania na Sloven-
sku, ktoré bolo v každom čase náročné na vytrva-
losť a schopnosť poradiť si v zložitých otázkach.
V čase začiatku činnosti družstva medzi naj-
väčšie zákazky, ktoré riešil pracovný kolektív, 
patrili opravy mostov v Piešťanoch a Turanoch 

spevnením ich železobetónových nosných 
konštrukcií oceľovými predpätými tyčami, 
ktorými sa na dlhý čas podarilo ďalej prevádz-
kovať mosty bez toho, aby bolo potrebné od-
staviť prevádzku a vykonať generálne opravy. 
Družstvo pracovalo aj na programoch zatepľo-
vaní priemyselných objektov až po zatepľova-
nie rodinných domov v období do roku 2006, 
keď však rástla konkurencia v stavebných prá-
cach tohto druhu. 

Medzi družstvom realizovanými akciami bolo 
zatepľovanie a oprava fasád na hoteli Carl-
ton v Bratislave, opravy a  chemické izolácie 
v prevádzkach DUSLO Šaľa, oprava vane na 
stáčanie chemikálií pre SpaC, a. s., Ružom-
berok, rekonštrukcia skladovacích kapa-
cít pohonných látok v Gelnici a Poprade pre 
čerpacie stanice PHM, v šiestich verejných 
čerpacích staniciach sme inštalovali nami 
vyvinutý riadiaci systém (zabezpečoval od 
výdaja PHM činnosť celej čerpacej stanice), 
ďalej rekonštrukcie nádrží PHM na terminá-
li v Kľačanoch pre Slovnaft, a. s., vybudova-
nie tankovacieho pontónu na PHM na Dunaji 
v Bratislave s automatickým meraním hla-
dín PHM v  nádržiach pre Slovenskú plavbu 
a prístavy, rekonštrukcie nádrží pre KAPPA 
SMURFIT v Štúrove, Eastern Sugar Slovensko 
v Dunajskej Strede a pod. Každá z týchto prác 
bola niečím špecifická a odlišovala sa od os-
tatných. Postupne sa IDOPS družstvo vypro-
filovalo na opravy a údržbu veľkokapacitných 
zásobníkov na ropu a PHM s monitorovaním 
únikov skladovaného média.

Prechod v rámci stavebných zákaziek od opráv 
mostov cez zatepľovanie objektov až po opra-
vy a stavby čerpacích staníc na PHM vo veľkej 
miere ovplyvnili zákazky, ktoré sa družstvu po-
darilo získať v rámci výberových konaní. Išlo 
o zložitejšie práce s veľkou pridanou hodnotou, 
ktorá spočívala najmä v uplatnení zodpoveda-
júcich materiálov a technológie prác a vyrieše-
ní celého radu technických problémov spoje-
ných s opravami v náročných priemyselných 
prevádzkach.

Vedenie družstva si uvedomovalo, že pre 
úspech na trhu, na ktorom vládla v tých ro-

koch vo všetkých stavebných činnostiach sil-
ná konkurencia, keď veľké podniky brali prá-
cu menším, aby sa jednoducho udržali, pretože 
sem prichádzali rôzne zahraničné firmy, kto-
ré získavali zákazky na malom Slovensku, sa 
musí družstvo vyprofilovať na špeciálne prá-
ce, kde bude vyššia pridaná hodnota vo forme 
inovatívneho špičkového riešenia a použitie 
najnovších technológií a súčasne menej kon-
kurencie. Družstvo sa vyprofilovalo na opra-
vy všetkých druhov veľkokapacitných nádr-
ží a zásobníkov na ropu, pohonné látky a iné 
druhy chemikálií metódou DOPA 1, ktorá 
tvorila ucelený systém na vytváranie druhého 
dna takýchto nádrží, čím sa zabraňuje únikom 
skladovaných produktov do podložia a tým ak-
tívne prispieva k ochrane životného prostredia 
a spodných vôd. 

V období rokov 2004 - 2005 bolo na celoštát-
nej úrovni prijaté rozhodnutie zvýšiť skladova-
cie kapacity pohonných látok a ropy. Zvýšenie 
malo byť realizované výstavbou nových kapa-
cít, ako aj rekonštrukciou starých, ktoré z rôz-
nych technických príčin boli vyradené z pre-
vádzky, niektoré aj viac ako 20 rokov. V  tom 
období sme v spolupráci so spoločnosťou ADI-
SA zo Švajčiarska mali pripravenú techno-
lógiu vytvorenia druhého vnútorného plášťa 
jestvujúcich poškodených zásobníkov na skla-
dovanie ropy, PHM, ako aj rôznych chemiká-
lií vrátane legislatívy technických podmienok 
ich realizácie, boli sme skrátka pripravení. Pre 
zaujímavosť, ekonomický dosah opravou sta-
rých zásobníkov na skladovanie PHM zriade-
ním druhého vnútorného plášťa sme sa dostali 
na úroveň 50 % úspory investičných nákladov 
oproti novo vybudovaným dvojplášťovým zá-
sobníkom. Tento problém si vynútil noveli-
zovaný zákon o ochrane spodných vôd, ktorý 
prinútil majiteľov skladovacích kapacít opra-
viť staré nevyhovujúce nádrže, aby sa zabrá-
nilo vysokým pokutám za znečisťovanie pôdy 
a vôd. Je možné povedať, že k takejto profilá-
cii výroby v družstve prispeli veľkou mierou 
aplikácia moderných technológií a snaha rie-
šiť za pochodu všetky technické i technologic-
ké problémy, ktoré táto práca priniesla. Opäť 
sa ukázalo, že najväčším prínosom pre rozvoj 
spoločnosti boli práve zanietení ľudia schopní 

IDOPS, družstvo Bratislava
oslávilo v roku 2020  
30. výročie činnosti
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Ako sa to teda celé začalo?
V roku 1995 poveril Slovenský zväz výrob-
ných družstiev (dnes COOP PRODUKT SLO-
VENSKO) na podnet Rady SOČ pri SZVD 
zorganizovaním I. ročníka celoslovenské-
ho turistického zrazu dospelých členov VD 
na Slovensku SOU služieb SZVD v Poprade. 
Skúsení tatranskí „zvodcovia“ mali s takýmito 
podujatiami bohaté skúsenosti a preto padlo 
rozhodnutie na nich. 

Prvý ročník sa konal v  termíne od 22. do  
24. septembra 1995 v bývalom pionierskom 
tábore Rušňového depa Spišská Nová Ves 
v Hrabušiciach v srdci Slovenského raja. Všet-
ci boli napätí a čakali s obavami, ako to celé do-
padne. V piatok výdatne pršalo, ale všetci dúfa-
li, že sa to zlepší a prvý ročník bude štartom pre 
krásnu tradíciu. Cieľom bolo získať pre druž-
stevnú športovú činnosť ďalších členov a člen-
ky. Pretože turistika je univerzálna a môžu sa 
na nej zúčastniť naozaj všetci. Prvý ročník do-
padol nad očakávania a o tom, že to bol nao-
zaj nápad nad nápady, svedčí jeho 26-ročná 
história, veľa nádherných zážitkov strávených 
s priateľmi v krásnej slovenskej prírode.

A ako to pokračovalo?
II. ročník 4. – 6. októbra 1996, Žiarska dolina 
– hotel Poštár, organizovaním bolo poverené 
výrobné družstvo ROBSTAV Liptovský Miku-

láš v spolupráci s turistickým klubom Štart pri 
VD ROBSTAV. V rámci zrazu sa uskutočni-
lo veľa doplnkových netradičných športových 
podujatí, ktorých tradícia trvá dodnes.

III. ročník 3. – 5. októbra 1997, Žiarska doli-
na – hotel Poštár, po úspechu druhého roční-
ka bolo organizovaním opäť poverené výrobné 
družstvo ROBSTAV Liptovský Mikuláš a záu-
jem o účasť na tomto podujatí medzi družstev-
níkmi stúpa.

IV. ročník 2. – 4. októbra 1998, Vyšná Boca, 
chata Barbora, organizátorom bolo do tretice 
výrobné družstvo ROBSTAV Liptovský Miku-
láš. Tento zraz dostal prívlastok „daždivý“. Ne-
mohli sa uskutočniť naplánované túry, pretože 
počasie bolo nepriaznivé. No družstevníci sa 
ako vždy vynašli a zvolili náhradné trasy a bo-
hatý športový program v netradičných športo-
vých disciplínach. Na zraze sa zúčastnil aj člen 
horskej služby, ktorý prítomným porozprával 
o svojej práci v horách.

V. ročník 24. – 26. septembra 1999, Tatranská 
Lomnica, hotel Slovan, organizátorom bolo 
výrobné družstvo PODTATRAN Poprad. Po-
časie bolo krásne, a tak si turisti prišli na svoje 
a absolvovali prekrásne trasy po našich veľho-
rách, pokorili štíty a zabavili sa pri programe 
organizovaným Radou SOČaZ.

VI. ročník 22. – 24. septembra 2000, Tatran-
ská Lomnica, hotel Slovan, opäť si organizá-
ciu zobralo pod palec výrobné družstvo POD-
TATRAN Poprad. Aj keď počasie nebolo práve  
ideálne, turistom to neprekážalo a prežili krás-
ny víkend v Tatrách.

Za históriou celoslovenských 
družstevných turistických zrazov

2013 2014

2012

2006

V dnešných časoch mimoriadnej situácie v súvislosti s nariadeniami 
a  opatreniami Regionálneho úradu zdravotníctva a vlády sa XVI. ročník 
turistického zrazu v prekrásnom prostredí Veľkej Fatry nemohol uskutočniť. 
Preto sme sa rozhodli, že aspoň na stránkach časopisu si zaspomíname  
na nezabudnuteľné chvíle v horách s vami – našimi družstevníkmi.

Pani predsedníčka, môžete nám 
prezradiť zopár slov o vás?
Pochádzam zo Šarišských Michalian, kde som 
prežila so svojimi rodičmi a dvoma bratmi krás-
ne detstvo. Momentálne žijem v dedine Medza-
ny. Tu sme si spolu s manželom postavili rodin-
ný domček, kde vychovávame 3 deti a staráme 
sa o psíka, záhradu aj ovocný sad. Je to úžasné, 
naplňujúce, ale zároveň aj náročné. No pri všet-
kých tých povinnostiach si vždy nájdem čas na 
dobré knihy, ktoré mi umožňujú relaxovať, od-
dychovať a odpútať sa od problémov a starostí. 
Ani dobrý film neodmietnem a  možno by to 
o mne málokto povedal, ale radšej uprednost-
ním kvalitný akčný alebo sci-fi film.

Už viac ako 27 rokov pracujem vo výrobnom 
družstve Elektroplast Prešov. Možno sa to za-
čalo už dávno predtým, keď som letné prázdni-
ny trávila u mojej babky v Gregorovciach, kde 
má sídlo prevádzka nášho družstva. Väčšina 
mojich tiet pracovala práve tu a my sme sa ako 
deti chodili pozerať, ako sa vyrábajú prekrásne 
plastové hračky. A tak vôbec nebolo ťažké po 
skončení štúdia prijať ponuku pracovať v Elek-
troplaste ako operátorka výpočtového stredis-
ka. Neskôr som prešla ešte niekoľkými pozícia-
mi, ako napr. odbytová referentka, asistentka 
predsedu družstva až do súčasnej pozície refe-
rentka ekonomiky, personalistiky a miezd. Prá-

ca s ľuďmi je veľmi zaujímavá, ale aj náročná, 
pretože hlavne v poslednom čase sa legislatí-
va v oblasti miezd a personalistiky mení kaž-
dú chvíľu.

Odkedy ste predsedníčkou Rady 
VSOČaZ a čo bolo podnetom pre 
vás, aby ste kandidovali na túto 
funkciu?
Predsedníčkou Rady VSOČaZ som druhé vo-
lebné obdobie od roku 2014 a prvý impulz na 
kandidatúru prišiel od predsedu nášho druž-
stva Ing. Karabinoša. Nebolo to pre mňa ľah-
ké rozhodnutie, lebo zodpovednosť, ktorú so 
sebou prináša táto funkcia, je dosť veľká. Or-
ganizovať a pripravovať podujatia v celoslo-
venskom meradle je určite niečo iné, ako zor-
ganizovať niečo v rámci nášho družstva. To 
očakávanie ľudí, aby všetko dobre dopadlo, aby 
bola dobrá zábava, aby vyšlo počasie atď. je pre 
nás členky Rady dosť zaväzujúce. Určite by sme 
chceli vyhovieť všetkým, ale vyhovieť všetkým 
sa určite nedá.

Rok 2020 je veľmi ťažký z dôvodu 
mimoriadnej situácie, ako by ste ho 
zhrnuli, čo sa týka aktivít rady?
Na zasadnutí Rady v januári 2020 sme si pred-
savzali pripraviť pre družstevníkov nezabudnu-
teľný rok. A on aj nezabudnuteľný asi bude. Ale 
čo nás mrzí, nie naším pričinením. Nie novými 
zážitkami, ktoré by zažili počas akcií, ktoré sme 
chceli pre nich pripraviť, nie nezabudnuteľný-
mi stretnutiami, ktoré sme im chceli umožniť, 
nie prekrásnymi kútmi Slovenska, ktoré sme 
im chceli ukázať. Všetko je tento rok ináč a my 
len môžeme dúfať, že na ten ďalší bude lepšie.

Čo plánuje Rada VSOČaZ v roku 
2021?
Veľmi radi by sme v budúcom roku družstev-
níkom vynahradili to, čo sme pre nich ne-
mohli urobiť v roku 2020. Určite budeme plá-

novať a pripravovať tradičný turistický zraz aj 
bowlingový turnaj. Ak to situácia dovolí, my 
urobíme všetko, čo bude v našich silách, lebo 
neviem ako vy ostatní, ale mne osobne tohto-
ročná jeseň bez turistického stretnutia pripa-
dá akási neúplná, akoby mi niečo alebo niekto 
chýbal.

Nezamýšľate sa nad novými 
aktivitami?
V momentálnej situácii, aká je na Slovensku, 
budeme asi radi, ak nám bude umožnené zor-
ganizovať aspoň niečo. Určite sa zameriame na 
tradičné akcie, ale Rada VSOČaZ je otvorená 
a  prístupná akýmkoľvek nápadom. Už dlhšie 
sa pohrávame s myšlienkou športového dňa, či 
jarnej turistiky.

Pretože sa blíži koncoročné bilancovanie a aj 
novoročné predsavzatia a priania, prajem nám 
všetkým do ďalšieho roka možnosť opäť napl-
no a bez obmedzení prežívať radosť, priateľ-
stvo, lásku, krásu a vieru, teda žiť naplno.  

Ďakujem za rozhovor.

Na slovíčko s predsedníčkou Rady VSOČaZ
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sa vždy radi všetci vracajú. Aj keď počasie ne-
bolo práve ideálne, turisti sa vybrali na pláno-
vané, aj keď trocha upravené trasy a neoľutova-
li, počasie sa nad nimi zľutovalo a po daždivom 
začiatku vykuklo slniečko a svietilo, až kým 
sa všetci šťastne nevrátili do hotela, aby svoje 
unavené svaly rozhýbali na večernej diskotéke. 
V nedeľu si zmerali sily v športových disciplí-
nach, pri ktorých ide hlavne o zábavu a tej bolo 
aj na tomto ročníku neúrekom.

XX. ročník 19. – 21. septembra 2014, Tatran-
ská Lomnica, hotel SASANKA, družstevníci 
sa stretli priamo v srdci Vysokých Tatier pod 
Lomnickým štítom, aby oslávili jubilejný roč-
ník a Tatry ich privítali nádherným počasím 
a krásnou viditeľnosťou. Uvítanie bolo veselé, 
ako sa na dvadsiaty ročník patrí. Túry dopad-
li výborne a všetci prežili pod tými najvyššími 
štítmi krásne chvíle plné smiechu a dobrej ná-
lady, pretože o tú nie je nikdy na zrazoch nú-
dza. Na záver účastníci odchádzali so šiltovkou 
s logom zrazu, ktorá im bude pripomínať krás-
ne chvíle v družstevnej rodine.

XXI. ročník 18. 9. – 20. septembra 2015, Tat-
ranská Štrba, hotel MEDVEDICA, opäť sme-
rovali kroky našich družstevníkov do Vyso-
kých Tatier na staré dobré miesta. Nová Rada 
VSOČZaZ pri CPS sa ujala svojej funkcie veľ-
mi dobre a v spolupráci s COOP PRODUKT 
SLOVENSKO zorganizovala vydarený turistic-
ký zraz, ktorý sa niesol v príjemnej a priateľskej 
atmosfére a každý si z neho odniesol veľa pek-
ných zážitkov. V Medvedici sa stretli tí, ktorých 
spája družstevný zamestnávateľ, tí, ktorí majú 
radi prírodu, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi 

priateľmi z iných družstiev, tí, ktorí chceli pre-
žiť krásny víkend v kruhu družstevnej rodiny 
v nádhernej prírode.

XXII. ročník 23. – 25. septembra 2016, Kež-
marské Žľaby, rekreačné zariadenie CRO-
CUS, aj keď meteorologická predpoveď nebo-
la úplne priaznivá, všetci turisti verili, že sa na 
nich usmeje slniečko a budú si môcť vychutnať 
pripravené túry. A slniečko sa usmialo, a nie-
len to, hrialo krásne celý víkend. Naši turisti 
si mohli užiť pekné babie leto a prekonať svo-
je sily na náročných a aj tých menej náročných 
túrach, po ktorých ich čakalo welness centrum, 
čo väčšina z nich ocenila. Večerná diskotéka 
a nedeľné športovo zábavné súťaže len doplnili 
úžasnú atmosféru, ktorá nikdy nechýba na ak-
ciách rady VSOČaZ.

XXIII. ročník 22. – 24. septembra 2017,  
Kežmarské Žľaby, rekreačné zariadenie 
CROCUS, naši družstevníci strávili veľmi prí-
jemný, aj keď trošku upršaný septembrový ví-
kend pod výnimočne zasneženými štítmi Be-
lianskych Tatier. Dvadsiaty tretí turistický zraz 
sa vydaril a aj napriek nepriazni počasia, pekné 
ubytovanie, dobrá strava, vydarená turistická 
trasa, výborní horskí sprievodcovia, skvelá zá-
bava a hlavne to najdôležitejšie – výborná par-
tiu ľudí – družstevníkov, to všetko bolo výsled-
kom, pre ktorý sa radi stretávajú.

XXIV. ročník 21. – 23. septembra 2018, Zu-
berec, hotel TATRAWEST, po jedenástich ro-
koch sa naši turisti vrátili do Západných Tatier. 
Po úžasne teplom lete všetci verili, že takého 
príjemné počasie vydrží aj počas podujatia. 

Príroda sa však trošku s našimi turistami po-
hrala, opäť jej museli dokazovať, že družstev-
níkov len tak niečo neodradí a zdolali aspoň 
tie ľahšie trasy, ktoré sa v daždi zdolať dali. No 
s úsmevom a priateľmi je všade dobre, aj keď 
slniečko zrovna zastreli mraky.

XXV. ročník 4. –  6. októbra 2019, Zuberec, 
hotel TATRAWEST, keďže počasie minulý 
rok nebolo ideálne, rozhodli sme sa, že ten-
to rok sa vrátime do Západných Tatier a spo-
známe ich krásu. No ani tento rok nebolo do-
priate vydať sa k štyrom roháčskym plesám na 
miesta, o  ktorých všetci snívali. Počasie bolo 
neúprosné a z neba padal hustý dážď, no na-
priek tomu sa účastníci vydali do Kvačianskej 
doliny, aby počasiu dokázali, že ich nič neza-
staví a aj keď v  pršiplášťoch, ale v dobrej ná-
lade prežili peknú túru. Pretože ako povedala 
predsedníčka Rady VSOČaZ, „turistický zraz 
je vybočenie z každodenného života, z každo-
denných povinností a starostí, keď ide o to, aby 
sme sa stretli a spolu sa dobre zabavili, oddých-
li si a načerpali síl i nových zážitkov, z ktorých 
budeme čerpať ešte dlhý čas, je určite potrebné 
a stojí to za to. 

Partia družstevníkov aj na tohtoročnom zra-
ze vytvorila úžasnú atmosféru a dobrú nála-
du, ktorú si odniesli domov, k svojim blízkym 
a vďaka ktorej sa možno každodenné problémy 
nebudú zdať také neriešiteľné a ťažké“.

Dúfam, že moje putovanie po histórii turistic-
kých zrazov vás vrátilo o pár rokov ďalej, do 
krásnej prírody, za priateľmi a tými najkrajší-
mi spomienkami a pevne verím, že o rok sa 
na turistickom zraze organizovaným Radou  
VSOČaZ všetci stretneme, aby sme pokračova-
li v písaní ďalších ročníkov stretnutí družstev-
níkov v lone tej najkrajšej slovenskej prírody.

Martina Marhevská,
predsedníčka Rady VSOČaZ 

VII. ročník 21. – 23. septembra 2001, Račko-
va dolina, zariadenie UVZ-SPU Nitra, pod 
ochrannými krídlami horskej služby bol or-
ganizačne zabezpečený výrobným družstvom 
ROBSTAV. Turistický zraz si obľúbili družstev-
níci z celého Slovenska, o čom svedčí účasť 90 
turistov z výrobných družstiev.

VIII. ročník 4. – 6. októbra 2002, Žiarska do-
lina, chata Horec, pri organizovaní opäť poda-
lo pomocnú ruku výrobné družstvo ROBSTAV 
a aj keď bolo počasie vrtkavé a počas túry sa 
vystriedali všetky štyri ročné obdobia, všetci 
boli spokojní a odchádzali plní dojmov a no-
vých priateľstiev.

IX. ročník 19. – 21. septembra 2003, Kežmar-
ské Žľaby, chata Dukla, tentoraz si družstev-
níkov zobrali pod patronát zástupcovia SOU 
SZVD v Poprade a o tom, že nápad z roku 1995 
zorganizovať takýto typ podujatia bol výborný, 
svedčí účasť 110 družstevníkov. Počasie bolo 
vynikajúce a atmosféru dotvorili nové úsmev-
né a netradičné športové zápolenia.

X. ročník 24. – 26. septembra 2004, Hrabu-
šice, Košariská – detský tábor Radosť, obľu-
ba zrazov stúpa a tentoraz sa už prihlásilo 124 
účastníkov, pre ktorých organizoval jubilejný 
desiaty ročník SOU služieb SZVD Poprad za 
krásneho počasia. 

XI. ročník 30. 9. – 2. 10. 2005, Malá Lučiv-
ná, hotel Hutník, podujatie zastrešilo výrobné 
družstvo POKROK Žilina. Na zraz sa prihlási-
lo 23 družstiev. Keďže sa zraz konal v kraji Ju-
raja Jánošíka, celé podujatie sa nieslo v tomto 
duchu. A aj keď počasie opäť urobilo škrt, všet-
ci odchádzali spokojní a plní pekných dojmov.

XII. ročník 22. – 24. 9. 2006, Zuberec, ho-
tel TATRAWEST, za krásami Západných ta-
tier, pohoria Roháčov zavítali turisti z 21 vý-
robných družstiev. Celé podujatie sprevádzalo 
nádherné babie leto. Za horskú službu sa prvý-

krát zúčastnil pán Ján Matlák, ktorý sa od toh-
to podujatia stal neodmysliteľnou súčasťou na-
šich družstevných turistických podujatí.

XIII. ročník 21. – 23. septembra 2007, Zube-
rec, hotel TATRAWEST, aj keď počasie pred 
zrazom nasvedčovalo tomu, že to budú skôr ly-
žiarske preteky ako turistika, nakoniec všetko 
dobre dopadlo a ten, kto prišiel, určite neoľu-
toval. Účastníkov privítal prvýkrát nezabud-
nuteľný chlpáčik medvedík, do kože ktorého 
sa takto originálne zamaskoval pán Walter 
Schwarz z výrobného družstva PREVENTÍVA 
Bratislava. Na účastníkov opäť dohliadal pán 
Matlák a večer spríjemnili aj mladí hudobní-
ci z Oravy.

XIV. ročník 19. – 21. 9. 2008, Demänovská 
dolina, chata DRUŽBA, opäť pod taktovkou 
výrobného výrobného družstva ROBSTAV aj 
za menej priaznivého počasia, ale opäť po roku 
spolu v zajatí krásnej prírody.

XV. ročník 2. – 4. októbra 2009, Tatranská 
Štrba, hotel MEDVEDICA, prvýkrát v tom-

to nádhernom prostredí pod záštitou výrob-
ného družstva ROBSTAV sa uskutočnil jubilej-
ný ročník. Keď členovia Rady hľadali miesto, 
kde by sa mohol konať, žreb padol na Vysoké 
Tatry, pretože naposledy sa konal zraz v našich 
veľhorách v roku 2000. Po 15 rokoch hodnoti-
li a spomínali. Na krásnych 15 rokov však ne-
pozerali z pohľadu, že zostarli, ale z pohľadu 
toho, čo zažili v družstevnej rodine, na množ-
stvo nádherných túr, zážitkov, športových vý-
konov, priateľstiev, smiechu a zábavy.

XVI. ročník 17. – 19. septembra 2010, Tat-
ranská Štrba, hotel MEDVEDICA, pod tat-
ranskými kopcami a pod ochrannými krídlami 
Janka Matláka, prežili družstevníci nádherný 
víkend a pokorili pár z najvyšších tatranských 
štítov Rysy a Kôprovský štít a v dobrej nálade 
prežili v kruhu priateľov vydarený ročník tu-
ristického zrazu.

XVII. ročník 22. – 24. september 2011, Tat-
ranská Štrba, hotel MEDVEDICA a do tretice 
všetko dobré, povedali si členovia rady a opäť 
pozvali turistov z družstiev prežiť to povestné 
babie leto do našich veľhôr. Počasie bolo vý-
borné a turisti opäť prekonali svoje sily a prežili 
pekné chvíle plné športových výkonov a zába-
vy v kruhu svojich priateľov v nádhernej prí-
rode.

XVIII. ročník 21. – 23. septembra 2012, Ter-
chová, kde bolo, tam bolo, za siedmimi ho-
rami, za siedmimi dolinami, za niekoľkými 
ostrými zákrutami, úplne, ale úplne na hor-
nom vyšnom konci Terchovej, sa v priestoroch 
školy v prírode stretli účastníci celoslovenské-
ho turistického zrazu. Pod prísnym dohľadom 
Juraja Jánošíka a jeho čarovných pomocníčok, 
ktoré vytancovali všetkých hneď pri prícho-
de, prežili napriek nie úplne ideálnemu poča-
siu všetci nádherný víkend v duchu ľudových 
tradícií a obdivuhodných športových výkonov 
najmä účastníčok z výrobného družstva OTTO 
MONT Nová Baňa, ktoré prekonali svoje zdra-
votné postihnutie a zdolali rebríky v Jánošíko-
vých dierach bez problémov.

XXI. ročník, 20. – 22. september 2013, Tat-
ranská Štrba, hotel MEDVEDICA, a opäť sa 
družstevníci vrátili na staré dobré miesta, kde 
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Rok 2020 je rokom neočakávaných zmien, kto-
ré sa premietli aj do sociálnej oblasti a ovplyv-
nili činnosť viacerých sociálnych podnikov aj 
chránených dielní. Na jednej strane sme zazna-
menali nárast dopytu a práce v sociálnych pod-
nikoch pôsobiacich v textilnom odvetví, ktoré 
sa rýchlo adaptovali a začali s výrobou ochran-
ných rúšok, na druhej strane sme žiaľ zazna-
menali úbytok práce spôsobenej znížením ale-
bo pozastavením výroby spôsobenej najmä 
poklesom objednávok od odberateľov. 

Pokles výroby sme nezaznamenali len v sociál-
nom podnikaní, ale dotkol sa väčšiny našich vý-
robných družstiev. Mnohé z nich uvažujú, akou 
cestou sa vydať ďalej a prípadne čo zmeniť, aby 
ich súčasná situácia spôsobená aj pandémiou 
nezničila. Mnohé výrobné družstvá od svoj-
ho vzniku uplatňujú sociálny prvok vo svojom 
podnikaní, zamestnávajú zdravotne postihnu-
tých ľudí a doteraz nevyužili nástroj v podobe 
registrovaného sociálneho podniku, ktorý im 
zákonodarca ponúka. 

Možno prišiel čas dôkladnejšie zamerať po-
zornosť na podnikanie, ktoré je štátom pod-
porované a ktoré je možno považovať za ino-
vatívne. Sociálne podnikanie prináša nové 
a  oproti dostupným alternatívam potenciálne 
účinnejšie a  udržateľnejšie spôsoby riešenia 
spoločenských problémov. Zákon č. 118/2018 
Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych pod-
nikoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov („zákon o sociálnej ekonomike“) novelizo-
val Obchodný zákonník a definíciu podnikania 
rozšíril o rozmer spoločenskej prospešnosti. 
Podnikaním je teda aj sústavná činnosť vyko-
návaná samostatne podnikateľom vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom 
dosiahnutia merateľného pozitívneho sociál-
neho vplyvu. Obchodný zákonník tak vytvoril 
priestor pre rozšírenie možností podnikania. 
Po splnení zákonom stanovených podmienok, 
ktoré sú nevyhnutné, aby daný podnik mo-
hol byť registrovaným sociálnym podnikom, 
má tento podnik právo na priamu a nepriamu 
formu pomoci (písali sme o nej v predchádza-
júcich číslach časopisu). Nezisková organizá-
cia CPS DOKORÁN poskytuje poradenstvo 
a pomoc pri zakladaní registrovaných sociál-
nych podnikov, rieši a spolupracuje pri riešení 
vzniknutých problémov a poskytuje poraden-
stvo aj v tejto oblasti. 

Registrované sociálne podniky sa môžu v sú-
časnosti uchádzať už aj o investičnú pomoc. 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 
12. novembra 2020 aktualizovalo Oznámenie 
o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP 
„Investičná pomoc pre sociálne podniky – ne-
návratná zložka“ pod číslom 2/2020/§54 – IP 
SP. V rámci aktualizácie boli doplnené prílohy 
a  aktualizovaná príručka všeobecných pravi-
diel oprávnenosti.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny záro-
veň uviedlo odporúčaný postup pre registrova-
né sociálne podniky, ktoré sa uchádzajú o  in-
vestičnú pomoc na podporu registrovaných 
sociálnych podnikov. 

Národný projekt „Investičná pomoc pre  
sociálne podniky – nenávratná zložka“ sa reali-

zuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny vrámci Slovenskej republiky bez 
Bratislavského kraja ako aktívne opatrenie na 
trhu práce. Hlavným cieľom projektu je pod-
pora registrovaných sociálnych podnikov for-
mou poskytnutia nenávratného finančného 
príspevku v kombinácii s návratnou pomocou 
cez finančný nástroj s cieľom zlepšiť prístup  
k zamestnaniu a posilniť zamestnanosť pros-
tredníctvom podpory subjektov sociálnej eko-
nomiky vo väzbe na potreby trhu. Výška po-
moci, ktorá je schválená na realizáciu hlavnej 
aktivity predstavuje 43 920 000,- Eur.

Investičný zámer posudzuje a schvaľuje kvali-
fikovaná finančná inštitúcia, ktorou môže byť 
finančný sprostredkovateľ alebo komerčná in-
štitúcia. Účelom tejto podmienky je zabezpe-
čiť, aby sa nenávratný finančný príspevok po-
skytoval na pokrytie stanovených oprávnených 
nákladov z celkovej výšky investičného zámeru 
iba tým podnikom, pri ktorých je predpoklad, 
že investičná pomoc povedie ku skutočnej ži-
votaschopnosti a udržateľnosti podniku. 
Nenávratný finančný príspevok bude poskyto-
vaný prostredníctvom štyroch opatrení:

A.  Opatrenie 1 – Investičná pomoc pre malé 
a  stredné podniky (okrem začínajúcich 
podnikov) 

B.  Opatrenie 2 – Pomoc pre začínajúce podniky
 
C. Opatrenie 3 – Regionálna investičná pomoc
 

D.  Opatrenie 4 – Pomoc pre registrované so-
ciálne podniky podľa pravidiel minimálnej 
pomoci v rámci schémy pomoci de minimis 
na podporu zamestnanosti č. 16/2014 v plat-
nom znení. 

Podporený podnik má povinnosť vytvoriť mi-
nimálne jedno pracovné miesto pre uchádza-
ča o zamestnanie (nezamestnanú osobu) alebo 
neaktívne osoby a zamestnávať jednu ďalšiu 
osobu (na plný pracovný úväzok). Novovy-
tvorené pracovné miesto môže mať charakter 
plného alebo čiastkového pracovného úväzku. 

Za účelom vykazovania počtov vytvorených 
pracovných miesto sa pracovné miesta pre-
počítavajú na plné pracovné úväzky (podnik 
môže prijať jednu osobu na plný pracovný úvä-
zok, alebo dve osoby na dva čiastkové úväzky, 
alebo štyri osoby na štyri štvrtinové úväzky). 
Podmienkou na získanie investičnej pomoci 
vo forme nenávratného finančného príspevku 
je schválenie:
a)  investičnej pomoci vo forme finančného ná-

stroja vo výške najmenej 20% z celkovej výš-
ky nákladov investičného zámeru na ten istý 
účel použitia investičnej pomoci alebo 

b)  inej formy financovania, ktorá je spojená 
s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné 
prostriedky vo výške najmenej 10% z cel-
kovej výšky nákladov investičného zámeru 
na ten istý účel použitia investičnej pomoci, 
poskytnutej právnickou osobou, ktorá naj-
menej počas dvoch rokov pred poskytnu-
tím tejto formy financovania disponuje fi-
nančnými prostriedkami v sume najmenej  
500 000 eur, má na základe písomnej zmlu-
vy úverovú linku od banky alebo pobočky 
zahraničnej banky najmenej na 500 000 Eur 
alebo spravuje na základe písomnej zmluvy 
pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu in-
vestičný fond v sume najmenej 500 000 Eur. 

Oprávneným žiadateľom je registrovaný  
sociálny podnik, ktorému bol poskytnutý úver 
najskôr dňom 1. januára 2020 a dňom prizna-
nia štatútu registrovaného sociálneho podni-

ku a ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na 
dosiahnutie hlavného cieľa. Úrad bude posu-
dzovať tak ako aj pri iných príspevkoch finan-
covaných z EÚ aj to, či je podnik podnikom 
v ťažkostiach, alebo nie. 

Taktiež musí podnik splniť podmienky, ako 
je napr. splnenie si daňových povinností, po-
vinnosť odvodov preddavkov na poistné na 
verejné zdravotné poistenie, sociálne poiste-
nie, neporušenie zákazu nelegálneho zamest-
návania, neevidencia neuspokojených ná-
rokov svojich zamestnancov vyplývajúcich  
z pracovného pomeru a pod.. Jednou z mno-
hých podmienok je aj podmienka finančnej 
spôsobilosti spolufinancovania projektu. Žia-
dateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufi-
nancovanie projektu. 

Oprávnenými výdavkami môžu byť v závislosti 
od konkrétneho opatrenia, napríklad: 

•  kapitálové transfery (softvér, ostatný dlho-
dobý hmotný majetok – okrem pozemkov, 
nehnuteľností a infraštruktúry), ostatný dl-
hodobý nehmotný majetok, samostatné hnu-
teľné veci a súbor hnuteľných vecí, dopravné 
prostriedky). Oprávnené výdavky môžu byť 
najviac vo výške najviac 50 % z kúpnej ceny, 
pričom hodnota zákazky je maximálne do 
100 000,- Eur bez DPH,

•  bežné transfery na dodanie tovaru a na po-
skytnutie služieb (výdavky na dodanie tovaru 
a na poskytnutie služieb sú oprávnené vo výš-
ke najviac 50 % z kúpnej ceny, pričom hod-
nota zákazky je maximálne do 100 000,- Eur 
bez DPH),

•  príspevky na mzdové výdavky sa poskytujú 
na mzdové náklady zamestnancov prijatých 
na pracovné miesta vytvorené priamo v dô-
sledku investičného projektu najviac počas 
18 mesiacov alebo dvoch rokov, v závislos-
ti od konkrétneho Opatrenia. Príspevky na 
mzdové náklady sa neposkytujú na tie isté 
oprávnené mzdové náklady, alebo na ten istý 
účel, na aký sa poskytuje iný príspevok pod-
ľa zákona o službách zamestnanosti. Mesač-
ná výška príspevku je na rok 2020 najviac vo 
výške maximálne 1 438,52 Eur mesačne na 
jedného zamestnanca. 

Maximálna výška nenávratného finančného 
príspevku pre jeden registrovaný sociálny pod-
nik nesmie presiahnuť 720 000,- Eur. Stanove-
nie maximálnej výšky nenávratného finančné-
ho príspevku vychádza z limitov Nariadenia 
o skupinových výnimkách. 

Je potešujúce, že systém podpory pre registro-
vané sociálne podniky sa reálne rozširuje a je 
možné sa o neho už aj reálne uchádzať. Ako 
sme uviedli vyššie, nenávratný finančný prí-
spevok dostanú iba podniky, pre ktoré investič-
ná pomoc povedie ku skutočnej životaschop-
nosti a udržateľnosti. Toto je veľkou výzvou 
a cieľom všetkých manažérov, nielen manažé-
rov sociálnych podnikov. 

V časoch očakávanej ekonomickej krízy by 
mohli práve registrované sociálne podniky po-
máhať udržať či rozvíjať pracovné miesta pre 
tých najzraniteľnejších. 

Ak rozmýšľate nad tým, či by registrovaný soci-
álny podnik bol vhodným smerom aj pre Vaše 
družstvo, či spĺňate zákonné požiadavky, prí-
padne ak ste sa už rozhodli pre transformáciu 
Vášho družstva/chránenej dielne na registro-
vaný sociálny podnik, neváhajte nás kontak-
tovať. Nezisková organizácia CPS DOKORÁN 
Vám je a bude v tomto smere nápomocná.
 

JUDr. Monika Zatkalíková
riaditeľka NO CPS DOKORÁN

Nezisková organizácia  
CPS DOKORÁN pomáha zakladať 
registrované sociálne podniky
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Do sústavy súdov sa navrhuje zaradiť Najvyš-
ší správny súd SR, ktorý bude mať v hierarchii 
všeobecných súdov rovnocenné postavenie 
s Najvyšším súdom SR. V Slovenskej republike 
tak budú pôsobiť dve najvyššie súdne inštan-
cie, pričom najvyšší správny súd bude najvyš-
šou súdnou inštanciou pre oblasť správneho 
súdnictva a najvyšší súd bude najvyššou súd-
nou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, 
obchodnoprávnych a trestných vecí. Okrem 
všeobecnej pôsobnosti najvyššieho správne-
ho súdu v oblasti správneho súdnictva sa na-
vrhuje, aby najvyšší správny súd plnil funkciu 
disciplinárneho súdu pre sudcov všeobec-

ných súdov, prokurátorov a v zákonom usta-
novenom rozsahu aj pre iné profesie. 

Najvyšší správny súd by mal prebrať vo vyme-
dzenom rozsahu aj agendu ústavného súdu, čo 
sa týka rozhodovania o ústavnosti a zákonnosti 
volieb prezidenta SR, volieb do Národnej rady 
SR, volieb do orgánov územnej samosprávy 
a volieb do Európskeho parlamentu. 

Navrhuje sa, aby k zriadeniu najvyššieho správne-
ho súdu došlo ku dňu účinnosti zákona, pričom 
reálne začne svoju činnosť vykonávať až v druhej 
polovici roka 2021. Najvyšší správny súd nebude 

vznikať automatickým odčlenením správneho  
kolégia Najvyššieho súdu SR, ale uskutoční sa 
výber sudcov najvyššieho správneho súdu vrá-
tane previerok jeho sudcov pred súdnou radou. 
Do času, kým začne najvyšší správny súd vyko-
návať svoju činnosť, budú jeho pôsobnosť vyko-
návať orgány ustanovené doterajšími predpismi, 
t.j. Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a discipli-
nárne senáty.

Pripravovaná reforma súdnictva sľubuje veľa vý-
znamných zmien. Verme, že prinesenie do súčas-
ného stavu v našej spoločnosti pozitívne zmeny.

Mgr. Martina Nachtmannová

Rok 2021 prináša rozsiahlu novelu Zákonníka 
práce, ktorá významne zasiahne aj naše členské 
družstvá tým, že opäť spôsobí navýšenie nákla-
dov zamestnávateľov na celkovú cenu práce. 
Cena práce za zamestnanca odmeňovaného 
minimálnu mzdou bude v roku 2021 v sume 
842,28 Eur. Zamestnávateľovi sa v porovnaní 
s rokom 2020 zvýšia náklady na zamestnanca 
s minimálnou mzdou o 58,12 Eur. Chceli by sme 
Vás upozorniť, že pojmy minimálna mzda a mi-
nimálny mzdový nárok nie sú pojmy totožné .

Výška minimálnej mzdy bude od 1. januára 
2021 vo výške 623,- Eur mesačne, minimálna 
hodinová mzda vo výške 3,580 Eur. Dôležité 
je uviesť, že za mzdu sa nepovažuje náhrada 
mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhra-
dy, príspevky zo sociálneho fondu, náhrada pri 
pracovnej neschopnosti, a pod. 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamest-
nancovi mzdu najmenej v sume minimálne-
ho mzdového nároku určeného pre stupeň ná-
ročnosti práce príslušného pracovného miesta. 
Koeficienty minimálnej mzdy sa v roku 2021 
nezmenili, ostávajú rovnaké ako v predošlých ro-
koch a nájdete ich v §120 ods. 4 Zákonníka prá-
ce (upravené sú ako 6 stupňov náročnosti práce 
s koeficientmi minimálnej mzdy od 1,0 do 2,0). 
Pracovné miesta zodpovedajúce druhému až 
šiestemu stupňu náročnosti práce vyžadujú zvý-
šený náklad zamestnávateľa v podobe zvýšenia 
mzdy. Pracovné miesta podľa miery zložitosti, 
zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnan-
ca sú uvedené v prílohe č.1 k Zákonníku práce.

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňov 
náročnosti práce majú nárok zamestnanci pra-

cujúci na pracovný pomer. Dohodári pracujú-
ci na základe niektorej z dohôd vykonávaných 
mimo pracovného pomeru majú nárok len na 
minimálnu mzdu. 

Suma minimálneho mzdového nároku za-
mestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 
pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny 
rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej 
minimálnej mzdy určenej na príslušný kalen-
dárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy 
určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej 
minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koefi-
cientu minimálnej mzdy.
 
Novelou Zákonníka práce tiež dochádza k 
zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhod-
není (príplatkov), ktoré sú naviazané na mini-
málnu mzdu. Od roku 2021 sa už nebude výška 
príplatkov určovať percentuálnou výškou z mi-
nimálnej hodinovej mzdy, ale bude sa určovať 
pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy 
minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021.

Za prácu v sobotu v roku 2021 patrí za-
mestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 
v  sume 1,79 Eur za hodinu. Zamestnávateľ, 
u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo 
podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca 
pravidelne vykonávala v sobotu, môže dohod-
núť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to 
najmenej 1,61 Eur za hodinu.

Za prácu v nedeľu v roku 2021 patrí za-
mestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 
v sume 3,58 Eur. Zamestnávateľ, u ktorého sa 
vzhľadom na povahu práce alebo podmienky 
prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne 

vykonávala v nedeľu, môže dohodnúť nižšiu 
sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 
najmenej 3,22 Eur za hodinu. 

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu mzdové 
zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 Eur, a ak 
ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú 
prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najme-
nej v sume 1,79 Eur. U zamestnávateľa, u kto-
rého sa vzhľadom na povahu práce alebo pod-
mienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná 
časť práce vykonávala ako nočná práca, možno 
dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonáva-
júceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového 
zvýhodnenia najmenej však v sume 1,25 Eur. 

Za každú hodinu sťaženého výkonu práce 
patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde 
mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 
najmenej v sume 0,72 Eur. 

Záverom ostáva len dúfať, že sa členské družstvá 
popasujú s neustálym narastaním mzdových 
výdavkov. Sčasti potešujúce je aspoň to, že sa ko-
nečne zásluhou zamestnávateľských organizácií 
začali riešiť minimálne mzdové nároky (koefi-
cienty), ktoré čiastočne pomôžu kompenzovať 
tento každoročný pre zamestnávateľov nepriaz-
nivý trend. Na dokreslenie situácie uvádzame, 
že na pôde Európskej komisie sa dokonca pri-
pravuje smernica o minimálnych mzdách v Eu-
rópskej únii. Touto smernicou by Európska únia 
chcela zabezpečiť, aby zamestnanci v Európskej 
únii boli chránení primeranými minimálnymi 
mzdami, ktoré by im umožnili dôstojné živoby-
tie bez ohľadu na to, kde pracujú.

JUDr. Monika Zatkalíková

NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Novela Zákonníka práce od 1. januára 2021
(minimálna mzda a minimálny mzdový nárok)

Zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva, jeho kva-
lity, výkonnosti a zabezpečenie lepších pod-
mienok pre prácu a rozhodovanie sudcov, to 
sú najdôležitejsie ciele pripravovanej veľkej re-
formy súdnictva na Slovensku.

Prichádzajúci rok 2021 bude platformou pre 
vytvorenie potrebného legislatívneho rámcu 
pre realizáciu novej súdnej mapy s tým, aby 
od 1. augusta 2021 bola účinná zákonná úpra-
va a aby od 1. júla 2022 prešiel výkon súdnic-
tva zo všeobecných súdov na nástupnícke súdy. 
Zmeny v súdnej mape znamenajú v podstate 
návrat k stavu v roku 1996. 

Jedným zo základných cieľov novej súdnej 
mapy je špecializácia sudcov a sudkýň. Špe-
cializácia sudcov sa predpokladá pre trestnú, 
civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na vše-
obecných súdoch a pre správnu agendu v sa-
mostatnom správnom súdnictve. Súčasná sieť 
54 okresných súdov neumožňuje splniť pod-
mienku, aby na súde pôsobili traja špecializo-
vaní sudcovia. 

Nové súdne obvody sú navrhované aj prihliad-
nuc na prirodzené spádové a kultúrne regióny 
a identity. Z dlhodobého hľadiska možno od 
novej súdnej mapy očakávať nielen zrýchlenie 
súdneho konania a funkčný mechanizmus ná-
hodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality 
súdnych rozhodnutí.
 

Medzi najdôležitejšie ciele, ktoré reorganizá-
cia súdov na Slovensku sleduje, patria:
• primeraná dostupnosť – Vzhľadom na postu-
pujúcu elektronizáciu súdnej agendy a zriedka-
vosť ústnych pojednávaní je dostupnosť rých-
leho a kvalitného rozhodnutia dôležitejšia ako 
fyzická blízkosť budovy súdu.

•  rýchlejšie konania – špecializácia sudcov 
umožní rýchlejšie ukončenie zložitejších ko-
naní. Nakoľko práve zložitejšie konania trva-
jú neprimerane dlhší čas. 

•  kvalita rozhodnutí – s rýchlosťou súvisí vyš-
šia kvalita rozhodnutí na základe špecializá-
cie sudcov a zamestnancov a ich cieleného 
vzdelávania. Špecializovaný sudca sa ľahšie 
orientuje vo svojej oblasti, čo okrem rýchlosti 
predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie.

•  transparentnosť – na súdoch budú pôsobiť 
štyri skupiny rovnomerne zaťažených sudcov 
(trestných, civilných, obchodných a rodin-
ných). Osobitná bude sústava správneho súd-
nictva. V spojení s elektronickým súdnym 
manažmentom budú mať občania ale aj ria-
diace orgány súdnictva lepší prehľad. 

•  efektívnosť – špecializovaní sudcovia zabez-
pečia efektívne vybavenie vecí. Menší počet 
budov a postupne aj sudcov bez ujmy na prá-
vach občanov, povedie postupne k úspore 
prostriedkov na súdnictvo.

Mapa všeobecných súdov bude rozdelená do 
tridsiatich obvodov prvostupňových súdov 
(vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave 
a v Košiciach) a troch obvodov odvolacích sú-
dov. Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa 
mali zriadiť v sídlach doterajších krajských sú-
dov: v Prešove pre Východoslovenský obvod, 
v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod 
a v Trnave pre Západoslovenský obvod.

Komplexná obchodná agenda bude prebiehať 
na troch všeobecných prvostupňových súdoch 
v sídlach odvolacích súdov: v Prešove, v Ban-
skej Bystrici a v Trnave. Pre časť obchodnej 
agendy (spory) sa navrhuje zriadiť aj štvrtý ob-
vod na území Mestského súdu Bratislava v sú-
lade s významom hlavného mesta a rozsahom 
agendy. Navrhuje sa jeden obchodný register 
na Slovensku a to v Žiline.

Prvostupňové správne súdy sa navrhujú zriadiť 
v Nitre, Žiline a v Košiciach. V Bratislave sa 
navrhuje zriadiť sídlo Najvyššieho správneho 
súdu SR s jedným obvodom pre celé Sloven-
sko. 

Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a Špecializo-
vaný trestný súd zostanú nezmenené, s obvo-
dom pre celé Slovensko. Ich sídlami sú: Brati-
slava pre Najvyšší súd SR, Košice pre Ústavný 
súd SR a Pezinok pre Špecializovaný trestný 
súd.

Ústavný zákon v oblasti justície zahŕňa:
•  reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe 

zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej 
členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej repre-
zentatívnosť

•  previerky majetkových pomerov všetkých 
sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti

• reformu zloženia Ústavného súdu SR 
•  zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie 

sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného 
súdu Slovenskej republiky

•  zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, 
ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho 
súdu pre sudcov a ďalšie právnické profesie.

Mgr. Martina Nachtmannová

Aké zmeny prinesie pripravovaná  
reforma súdnictva?
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Vrchol Kľak
Skalný masív majestátneho Kľa-
ku, najimpozantnejšieho vrcholu 
v tejto časti Malej Fatry, ponúka 
nezabudnuteľný výhľad na oko-
litú panorámu. Hôľnato-skalnatý 
výrazný vrchol v hlavnom hrebeni 
južnej časti Lúčanskej Fatry, štát-
nej prírodnej rezervácie, siaha do 
nadmorskej výšky 1 351 m a patrí 
medzi najzaujímavejšie turistické 
ciele.

Rajecké Teplice
Na severovýchodnom okraji Ska-
liek, ktoré nadväzujú na Súľovské 
vrchy, leží mestečko Rajecké Tep-
lice. Dnes je svetoznámym kúpeľ-
ným mestom, v ktorom sa liečia 
choroby pohybového ústrojen-
stva. Kúpeľný areál poskytuje do-
konalý komfort. Atrakciou kú-
peľov je aj rybárska reštaurácia, 
ktorá je často vyhľadávaná vďaka 

svojmu netypickému umiestneniu 
– pod hladinou kúpeľného jazier-
ka.

Zrúcanina gotického 
Kostola sv. Heleny
Nad obcou Stránske, priamo 
v areáli miestneho cintorína, sto-
jí zrúcanina gotického Kostola sv. 
Heleny, pochádzajúca zo 14. sto-
ročia. Veriacim slúžil až do roku 
1858, keď celú oblasť zasiahlo silné 
zemetrasenie, ktoré narušilo stabi-
litu kostola natoľko, že ho museli 
uzatvoriť. Dlhé roky chátral, až sa 
z neho do súčasnosti zachovali len 
pozostatky, z ktorých najvýraznej-
ší je pozostatok veže.

Frivaldská kalvária
Nachádza sa na zalesnenom kop-
ci na okraji obce Rajecká Lesná. 
Vybudovaná bola v rokoch 1920 
– 1921.Výstupom na kalváriu vás 

sprevádza 14 murovaných zasta-
vení a na jej vrchole sa nachádza 
Kostol Nanebovstúpenia Pána 
a tri kríže. Pod nou nájdete Lurd-
skú kaplnku s prameňom, o kto-
rom domáci tvrdia, že má lieči-
vé účinky. Miesto je príjemným 
výletom pre všetkých, nielen pre 
veriacich. Vrchol poskytuje krás-
ny polkruhový výhľad na Rajeckú 
dolinu.

Poluvsianska skalná ihla
Jeden z najkrajších a tiež nezvy-
čajných skalných útvarov nájdete 
medzi obcami Poluvsie a Porúb-
ka. Pre svoj vzhľad a majestátne 
rozmery bol v roku 1965 vyhlá-
sený za chránený prírodný výtvor. 
Tento výrazný krajinotvorný pr-
vok dosahuje výšku až 15 metrov 
a rozhodne ho nie je možné pre-
hliadnuť. Nachádza sa na ceste zo 
Žiliny do Prievidze napravo za že-
lezničným priecestím, hneď vedľa 
cesty.

Umelý gejzír
Nad obcou Rajecká Lesná, priamo 
v Rajeckolesnianskej doline, vy-
tryskuje prúd vody do výšky pri-
bližne 10 metrov. Unikátne miesto 
s gejzírom každoročne láka množ-
stvo turistov. Najkrajší je zrejme 

v zime, keď gejzír a okolitá zamrz-
nutá príroda pripomínajú tak tro-
chu atmosféru Islandu.
Gejzír nie je výtvorom príro-
dy, prúd vody vytryskuje z pod-
zemného potrubia a je pomerne 
úzky. Voda tohto gejzíru je stude-
ná a  v  lete predstavuje príjemné 
osvieženie pre turistov.

Slnečné skaly
Slnečné skaly sú súčasťou rov-
nomennej prírodnej rezervácie 
a patria do pohoria Súľovských vr-
chov. Terén tohto územia je nao-
zaj rôznorodý. Obdivovať môžete 
ostré skalné ihly, útvary podobné 
dračím zubom, skalné okno, či 
skalné vežičky a nechýba ani men-
šia jaskynka. Cez Slnečné skaly ve-
die približne šesť kilometrov dlhý 
náučný chodník so 16 panelmi. 
Nenáročná trasa s prevýšením do 
300 metrov sa dá zvládnuť za 3 – 4 
hodiny. Náučný chodník je vybu-
dovaný medzi Rajeckými Teplica-
mi a obcou Porúbka. Z chodníka 

sa naskytá viacero krásnych vý-
hľadov do okolia.

Betlehem v Rajeckej 
Lesnej
Najväčší vyrezávaný betlehem 
v  Európe, zhotovený z dreva, sa 
nachádza v Rajeckej Lesnej. Je 
dielom majstra Jozefa Pekaru, ro-
dáka z Rajeckých Teplíc. Praco-
val na ňom 15 rokov a za ten čas 
sa mu podarilo vdýchnuť drevu 
dušu Slovenska zhmotnením jeho 
histórie, architektúry a tradície. 
V betleheme na ploche dlhej 8,5 
metra a širokej 3 metre sú umiest-
nené stovky postavičiek, ktoré 
symbolizujú život, kultúru, re-
meslá a spôsob života slovenského 
národa. Všetky postavy sa pritom 
pohybujú, pracujú a aj sa zabávajú. 

Čičmany
Obdivovatelia zručností a umu 
našich predkov si v Rajeckej do-
line prídu na svoje. Zachovali sa 
tu také skvosty ľudovej architek-

túry ako dedina Čičmany. Táto rá-
zovitá obec má zachovalú ľudovú 
architektúru s bielymi maľovaný-
mi ornamentmi na dreveniciach 
so sedlovými šindľovými strecha-
mi. V centre obce je múzeum Ra-
denov dom, kde návštevník získa 
predstavu o tradičnom spôsobe 
bývania, zamestnania, ľudového 
odievania a umenia.

Skalný budzogáň
Súľovské vrchy poskytujú veľa prí-
rodných krás – jedna z nich, skalný 
útvar neobvyklých tvarov, sa na-
chádza neďaleko Zbyňova. Podľa 
legendy tu rástol Hromodub, naj-
väčší strom na svete. Jedného dňa 
sa tak zapáčil jednému obrovi, že 
si z neho začal vyrezávať obrovský 
budzogáň. Zanietený prácou si ani 
nevšimol, ako sa miazgou z  Hro-
moduba k zemi prilepil a od zlosti 
budzogáň zapichol do zeme a prial 
si, nech skamenie. A tak tu stojí 
dodnes – skamenelý Stratený Bu-
dzogáň. Dostať sa až k nemu mô-
žete po 6 km náučným chodníkom 
z Rajeckých Teplíc. Cestou sa do-
zviete čosi o obrovi i o Súľovských 
vrchoch na šiestich zastávkach.

Lietavský hrad
Gotický hrad bol postavený za-
čiatkom 14. storočia a vlastníkom 
v tom čase bol Matúš Čák. V 16. 
storočí hrad prešiel mnohými sta-
vebnými úpravami a v tých ča-
soch plnil nielen úlohu sídla, ale 
predovšetkým vojenskú a obran-
nú funkciu, keďže sa nachádza na 

vyvýšenom mieste v ústí Rajec-
kej doliny. Dnes je Lietavský hrad 
miestom, ktorý poskytuje pekný 
výhľad na záver nenáročného pe-
šieho výletu. Jeho ruiny sa roz-
prestierajú na impozantnej ploche 
1,5 hektára. Hradné múry jednot-
livých objektov stoja dodnes do 
značnej výšky. Majú zachované 
otvory okien, prípadne vstupov 
a architektonické detaily.

Lyžovanie v Rajeckej 
doline
Aj v zime má Rajecká dolina svo-
je čaro. Lyžiari si môžu vybrať zo 
zjazdoviek v Čičmanoch, vo Fač-
kovskom sedle, v Rajeckej Lesnej, 
Kuneráde či Lietavskej Svinnej. Po 
dobrej lyžovačke príde vhod od-
dych v termálnych kúpaliskách 
v Rajci a Rajeckých Tepliciach. 

Rajecká dolina prekvapí množstvom zaujímavostí a historických pamia-
tok. Očarujúca krajina je popretkávaná turistickými trasami a chodníč-
kami, ktoré okrem peších turistov vyhľadávajú aj cyklisti. Rajecká dolina 
je ideálnym miestom pre všetky druhy letných aj zimných športov.
Dajte sa zlákať týmto očarujúcim miestom a vydajte sa s nami spozná-
vať jej kúzelné zákutia.

Kúzelná Rajecká dolina
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Čičmany Fačkovské sedlo Rajecké Teplice

Umelý gejzír

Frivaldská kalváriaPoluvsianska skalná ihlaLietavský hrad



UNIVERZÁL, VDI Levoča 
tel.: 0911/923 350
e-mail: odbyt.univerzal@mail.t-com.sk

UNIVERZÁL, VDN Levoča 
tel.: 0902/787 511
e-mail: univerzallevoca@univerzallevoca.sk

Obe družstvá vznikli, aby ponúkli pracovné príležitosti 
nevidiacim, slabozrakým a ľuďom s hendikepom pohybového 
aparátu. Vďaka nim sa ľudia so zníženou pracovnou 
schopnosťou vedia pracovne uplatniť. Aktuálne zamestnávajú 
24 hendikepovaných zamestnancov. 

Družstvá vyrábajú papierové obálky a ponúkajú kooperačné 
práce. Pre svojich odberateľov skladajú a montujú viaceré 
komponenty do jedného celku.

Ich víziou je nájsť nových partnerov na spoluprácu a udržať 
zamestnanosť.

UNIVERZÁL, výrobné družstvo invalidov Levoča
UNIVERZÁL, výrobné družstvo nevidiacich Levoča


