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Spolupráca Fakulty podnikového ma-
nažmentu a COOP PRODUKTU SLOVEN-
SKO má dlhoročnú tradíciu. Pri jej vzniku 
stála Doc. Ing. Elena Šubertová, PhD., kto-
rá zasvätila značnú časť svojho života druž-
stevníctvu. Od roku 1978 pôsobila na Eko-
nomickej univerzite v Bratislave, Katedre 
podnikovohospodárskej. Okrem iného svo-
je aktivity smerovala aj do publikačnej čin-
nosti. Bola autorkou viac ako dvestovky 
rôznych vedeckých a odborných článkov, 
vedeckých monografií, vysokoškolských 
učebníc a vysokoškolských skrípt. V uvede-
nej bohatej zbierke vysokoškolských publi-
kácií majú významné miesto publikácie, za-
merané na družstevníctvo. 

Okrem mnohých odborných článkov boli 
v  roku 1994 vydané skripta Družstevné 
podnikanie a učebnica Úspešné podnikanie, 
ktoré sa stali základom pre výučbu predme-
tu Družstevné podnikanie. Neskôr v roku 
2001 túto skupinu doplnila učebnica Druž-
stevné podnikanie v treťom tisícročí. Stala 
sa gestorkou predmetu Družstevné podni-
kanie. 

Svojich študentov od začiatku viedla k druž-
stevníctvu a družstevným tradíciám, no 
v roku 2018 zákerná choroba pretla niť jej ži-
vota. Svoje nadšenie pre družstevníctvo však 
odovzdala ďalej. Jej žezlo prebrala Ing. De-
nisa Gajdová, PhD, ktorá sa snaží kráčať v jej 
šlapajách a  zastrešiť predmet Družstevné 
podnikanie ďalej. 

Aj v tomto roku sa budú môcť študenti pia-
teho ročníka oboznámiť s družstevníctvom. 
Vzhľadom k  pandemickej situácií však vý-
učba prebehne dištančnou formou, čo bude 
nové nielen pre študentov, ale aj pre pred-

nášajúcich. Počas prednášok sa obozná-
mia s  históriou a súčasnosťou družstevné-
ho podnikania na Slovensku ale aj vo svete. 
Prednášky, ktoré zabezpečí COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO budú zamerané na 
výrobné družstvá, zamestnávanie občanov 
so zdravotným postihnutím a náhradné pl-
nenie.

Sme veľmi radi, že aj v tomto ťažkom roku 
študenti o predmet prejavili záujem a do bu-
dúcnosti veríme, že nadšenie študentov pre 
históriu a súčasnosť výrobného družstevníc-
tva bude naďalej pokračovať.  

Predmet  
Družstevné podnikanie  
na Ekonomickej univerzite
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jar je obdobím, ktoré považujeme po dlhých zimných mesiacoch za aký-
si symbol znovuzrodenia. Začína sa otepľovať, vonku je čoraz viac zele-
ne. Pociťujeme túžbu po nových zážitkoch i obnove.

Žiaľ momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu nás v pre-
žívaní nových zážitkov obmedzuje, je zaťažkávajúcou skúškou pre všet-
kých. Jej dopady cítime na každom kroku. Hádam sa už vytratili tí, kto-
rí túto pandémiu posmešne posúvali do skupiny obyčajnej chrípôčky.  
Snažíme sa dodržiavať opatrenia a tým eliminovať riziko. Neohrozovať 
seba ani svojich blízkych. 

Podobne má osobitú príchuť podnikateľské prostredie, ktorého súčasťou 
sú aj naše členské družstvá. Manažéri namiesto zásadných rozhodnutí 
riešia karanténne opatrenia dúfajúc, že sa do ich kolektívu nedostane ví-
rus, ktorého dôsledkom by bolo zatvorenie časti či celej firmy. 
Pritom jarné dni sú zvyčajne obdobím hodnotenia predchádzajúceho 
roku i prijímania nových plánov na súčasnú 365-ku. 

Vo výrobných družstvách i napriek všetkému pripravujeme zasadnutia 
členských schôdzí s obvyklým programom. 
Snáď sa situácia zlepší natoľko, že nebudeme musieť hodnotiť bez pria-
meho kontaktu a priameho vyjadrenia vďaky všetkým, ktorým patrí. 
Ani prezentovať nové plány v neistých časoch obmedzení a len pomaly 
fungujúcej ekonomiky. 
Podľa informácií, ktoré od členských družstiev mám, rok 2020 bol iný, 
ale väčšinou nie najhorší. 
Mnohí, najmä s vlastným výrobným programom, správne pochopili 
existujúci potenciál a s úspechom zabojovali o zákazníka. A tak v rade 
dosiahnutých ukazovateľov, hodnotený rok nijako nezaostáva. Výsledky 
však chceli intenzívnejšiu prácu, sústredené riadenie, naháňanie sa za 
vstupnými surovinami, ktorých bol nedostatok a obrovskú mieru empa-
tie manažérov, ale aj kolegov medzi sebou navzájom. 

Zvláštnu skupinu tvoria družstvá, ktoré zamestnávajú zdravotne postih-
nutých. Ich manažérom okrem pandémie sťažuje prácu rastúca minimál-
na mzda. Často vykonávajú zákazky pre veľké nadnárodné spoločnosti 
v  tzv. práci vo mzde. Nemajú priestor na zvyšovanie ceny po každom 
zákonnom navýšení miezd a dostávajú sa do problémov. Ak nechcú pri-
praviť o prácu svojich zamestnancov, hľadajú miesto, kde sa ešte, už po 
niekoľkýkrát, dá ušetriť. Často aj na úkor pracovných podmienok či ob-
služného personálu. Je obdivuhodné, ako zvládajú každodenný boj. Pri-
tom nezabúdajú ani na modernizáciu a dobré hospodárenie.

Naopak, nedarí sa poskytovateľom služieb, najmä prenajímateľom 
nehnuteľností. Tieto členské družstvá sa dostali do ťažkej situácie, sú od-
kázané na pomoc.

V našom združení COOP PRODUKT SLOVENSKO sme stále pripra-
vení pomáhať, najmä právnym i ekonomickým poradenstvom, a mate-
riálne. 
Tiež sa chystáme zhodnotiť predchádzajúci kalendárny rok. Ani u nás 
to nebola prechádzka ružovou záhradou, borili sme sa s množstvom  
problémov.
 

Tým, že naše záujmové združenie je nezávislou neziskovou právnickou 
osobou, ktorej hlavným cieľom je obhajovanie družstevných hodnôt  
a princípov, nie je založené vyslovene za účelom podnikania. 
Z vykonávanej činnosti najväčším zdrojom príjmu je prenájom nehnu-
teľností. Tým sa ani nám nevyhli problémy platobnej neschopnosti ná-
jomníkov, vo veľkej miere vyplývajúce z obmedzenej činnosti v súlade  
s vládnymi nariadeniami. V oboch vlnách pandémie covidu sme im roz-
hodnutím predstavenstva schválili odpustenie polovice fakturovaného 
nájomného a vo zvyšnej časti požiadali o štátnu dotáciu. Takáto forma 
pomoci len ťažko pomôže k celkovému zisku. 

Viac šťastia sme mali v ostatných oblastiach našej podnikateľskej i ne-
podnikateľskej činnosti. So cťou sme v pripomienkových konaniach 
k  legislatívnym normám obhajovali záujmy členských družstiev, veno-
vali sa mladej generácii snáď aj družstevníkov prezentáciami na predme-
te Družstevné podnikanie Ekonomickej univerzity v Bratislave, podpo-
rovali činnosť pedagógov i študentov na stredných odborných školách, 
ktorých sme zriaďovateľom. Pasovali sa s ťažko riešiteľnými úlohami de-
dičstva dávno minulých rokov a popri tom dôsledne strážili hospodá-
renie. 
Všetko to v konečnom dôsledku spôsobilo, že budeme hodnotiť ďalší 
sice náročný, ale úspešný kalendárny rok.
 
Hodnotenie predchádzajúceho nás môže dočasne naplniť spokojnosťou. 
Je však potrebné vykročiť za novými cieľmi. Želám si, aby sa tieto týkali 
len predmetu našej činnosti a už vôbec nie pandémie, súvisiacich opat-
rení a príkazov. 
Nech sa vráti obdobie bežného manažérskeho a výrobného družstev-
ného života.  

S farebnou a malebnou novou jarou sú neodmysliteľne spojené aj prí-
jemné sviatočné chvíľky. 
Užite si ich s úsmevom na perách.

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO 

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
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Aké zásady sú podľa vás 
dôležité pre úspech podni-
kania?
Podľa mojich skúseností subjekt, 
ktorý chce podnikať (jednotli-
vec aj organizácia), musí mať 
dostatok odvahy vychádzajúcej 
zo správneho posúdenia vlast-
nej sily, schopnosti, vedomosti, 

finančné krytie, kontakty. Musí 
byť jasne stanovený cieľ podni-
kania, treba poznať cestu, ako 
cieľ dosiahnuť a v neposlednom 
rade treba vedieť ako, respektíve 
cez koho chceme výsledky svojho 
podnikania zhodnocovať. 
V  prípade podnikania organi-
zácie je dôležitá schopnosť ve-
dúceho, ktorý nemusí byť síce 
najmúdrejší, ale musí byť dob-
rý organizátor a motivátor. Musí 
sa vedieť obklopiť správnymi 
a  schopnými spolupracovník-
mi a musí ich vedieť motivovať 
na dosiahnutie vytýčeného cieľa. 
Je rozumné, aby sa v počiatkoch 
podnikania, kým subjekt ešte nie 
je ekonomicky silný, vyhol riziko-
vým aktivitám.

Čo je pre vás pri práci dôle-
žité?
Vždy bolo pre mňa dôležité, aby 
v kolektíve, ktorý riadim, vládli 
priateľské a seriózne vzťahy, aby 
atmosféra bola taká, pri ktorej sa 
ľudia cítia dobre a radi chodia do 
práce. Na dosiahnutie toho cieľa 

sme organizovali veľa spoločných 
mimopracovných stretnutí. 
Pre mňa osobne je aj dôležité, aby 
som pociťoval dôveru pracovní-
kov, ktorých riadim.

Váš spätný pohľad na 21 ro-
kov strávených vo výrob-
nom družstevníctve?
Každý z nás musí v živote urobiť 
niekoľko závažných rozhodnutí, 
ktorých výsledok sa ukáže väčši-
nou až po uplynutí určitého času. 
Moje rozhodnutie „upísať sa“ vý-
robnému družstevníctvu patrí 
medzi moje šťastné rozhodnutia. 
Prežil som v kolektívoch krásne 
roky medzi pracovitými ľuďmi, 
získal som veľa priateľov a zná-
mych, s ktorými sa vždy veľmi 
rád stretnem.

Pocítil som, čo je to družstev-
ná spolupatričnosť, keď výrobné 
družstvá KNK Ľubietová a ROZ-
KVET Banská Bystrica dvakrát-
rozhodujúcou mierou pomohli 
nášmu začínajúcemu družstvu na 
zachovanie jeho existencie.

Azda najkrajší životný zážitok – 
pracovná cesta do Izraela sa tiež 
viaže k výrobnému družstevníc-
tvu.

Ďakujeme za rozhovor
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Na úvod by som vás popro-
sila, keby ste nám povedali 
pár slov o vás.
Moje detstvo, ako najstarší z pia-
tich súrodencov, som prežil v Po-
hronskom Ruskove. Po absolvova-
ní štúdia na Strednej priemyselnej 
škole chemickej v Banskej Štiav-
nici som pokračoval na Hutníc-
kej fakulte Vysokej školy technic-
kej v Košiciach, kde som štúdium 

ukončil s  vyznamenaním a na-
stúpil do zamestnania v odbore 
výpočtovej techniky na podni-
kovom riaditeľstve Slovenských 
závodov technického skla (ďalej 
SZTS v  Bratislave). V roku 1976 
som prešiel do SZTS Nová Baňa 
s  cieľom získania bytu pre moju 
rodinu, kde som pracoval do roku 
1992. V posledných 10 rokoch ako 
námestník podnikového riaditeľa, 
z toho 3 roky ako jeho štatutárny 
zástupca.

Ako ste sa dostali k výrobné-
mu družstevníctvu?
Zo zamestnania a aj z futbalu som 
poznal vtedajšieho predsedu vý-
robného družstva invalidov KVE-
TA Nová Baňa Ing. Mariána Šur-
ku. Bol to on, kto ma oslovil v roku 
1992 s ponukou na zastávanie no-
vovytvorenej funkcie námestníka 
pre marketing s účinnosťou od ja-
nuára 1993. Tak som sa stal na šty-
ri roky členom družstva. 

Ako sa pozeráte na svoje pô-
sobenie v družstve KVETA?
Nebola to žiadna „sláva“. Na jed-
nej strane som prežíval turbulent-
né obdobie. Bol som rozvedený, 
žil som sám a na dno pohárika 
som sa pozeral častejšie, ako bolo 
únosné. Na druhej strane nebola 
vtedy v družstve pre novovytvore-
ný úsek veľmi priaznivá atmosfé-
ra. Dostávali sme niekedy ťažko 
splniteľné úlohy, ktoré nás nemo-
tivovali do ďalšej práce, ale ubíjali.
Preto som s veľkou úľavou prijal 
koncom roka 1996 ponuku pred-
sedu družstva na prechod do no-
vovzniknutej francúzsko-sloven-
skej s.r.o. na funkciu riaditeľa. 
Tým sa moje prvé pôsobenie vo 
výrobnom družstevníctve na istý 
čas skončilo. 

Ako to bolo s vaším návra-
tom?
V roku 2000 som si založil svoju 
s.r.o. a začal podnikať. Prenajímal 
som zo zahraničia vstrekovacie 

formy na výrobu plastového tova-
ru pre domácnosť a zadával som 
výrobu na nich v lisovniach, me-
dzi inými aj v družstve KVETA, 
no hlavne v družstve POLYPLAST 
Pliešovce.
Prišiel som za predsedom KVE-
TY v čase, keď pripravoval ponu-
ku na odpredaj technológie výro-
by umelých kvetov do Česka. Táto 
myšlienka sa mi nepáčila, veď 
v Novej Bani mala táto výroba dl-
horočnú tradíciu a boli tu skúsené 
pracovníčky, ktoré boli zárukou 
zachovania požadovanej efektivity 
a kvality výroby. Rozhodol som sa 
preto pomôcť finančne rozbehnúť 
túto výrobu vstupom do novovy-
tvoreného výrobného družstva 
OTTO MONT Nová Baňa. V ok-
tóbri 2004 členská schôdza odsú-
hlasila moje vstupné podmienky 
a zvolila ma za predsedu družstva.
 
Pán predseda, môžete nám 
v skratke predstaviť históriu 
vášho družstva?
Výrobné družstvo OTTO MONT 
založili v auguste 2004 hlavne bý-
valí administratívni pracovníci 
družstva KVETA, ktorí nestihli, 
alebo z dôvodu zastávanej funkcie 
nemohli utiecť z  „potápajúcej sa 
lode“. Družstvu chýbali finančné 
prostriedky na akúkoľvek činnosť. 
Stroje na výrobu kvetov boli za-
ložené, priestory žiadne. Pre mňa 
nastala úloha zabezpečiť pod-
mienky na obnovenie výroby kve-
tov vrátane priestorov na existen-
ciu družstva. Koncom roka 2005 
som reagoval na výzvu vtedajšej 
ministerky práce, sociálnych vecí 
a rodiny Ivety Radičovej predlo-
žením projektu na zamestnanie 
zdravotne postihnutých pracov-
níkov. Postupne sme zabezpečili 
priestory, potrebné financie, po-
mohol aj COOP PRODUKT SLO-
VENSKO. Zamestnali sme ďalších 
pracovníkov, vytvorili sme druhú 
chránenú dielňu. Predovšetkým 
počas sezón výroby kvetov nám 
pravidelne pomáhalo 8  –  10 bý-

valých pracovníčok Kvety. Popri 
kvetoch ďalším výrobným progra-
mom boli dva fóliové výrobky pre 
záhradkárov – hlavne pre nemec-
kého odberateľa. 
Nikdy sme neodmietli žiadne prá-
ce pre iné organizácie, aj keď sa na 
prvý pohľad nezdali byť efektívne 
a zaujímavé.

Po úspešných rokoch ste sa 
rozhodli v roku 2018 ukončiť 
činnosť chránených dielní. 
Z akého dôvodu?
Hlavným dôvodom bol odchod 
viacerých skúsených pracovníčok 
z montáže kvetov na starobný dô-
chodok. Boli to pracovníčky, ktoré 
túto činnosť vykonávali od svojich 
17 rokov a rovnocenné náhra-
dy za nich nebolo možné získať. 
Druhým dôvodom bola klesajúca 
efektívnosť výroby kvetov. Mini-
málna mzda sa za tie roky zvýši-
la o viac ako 100 percent a tiež sa 
podstatne zvýšili vstupné nákla-
dy. Ceny kvetov sa za toto obdo-
bie nedali zvýšiť o viac ako 30 – 35 
percent, hlavne pre veľkú konku-
renciu umelých kvetov z Poľska 
a predovšetkým z Číny. Tým sa po 
65 rokoch ukončila v Novej Bani 
výroba voskovaných kvetov. Ob-
jem výroby pre záhradkárov by 
celoročne dokázal využiť 1– 2 pra-
covníčky a navyše nemecký odbe-
rateľ neprejavil viac o tieto výrob-
ky záujem.

manažéri družstiev manažéri družstiev

Ing. Ladislav Šánta 
predseda výrobného družstva OTTO MONT Nová Baňa

Pani predsedníčka, môže-
te nám o vás prezradiť pár 
slov?
Narodila som sa pred 66 rokmi 
v Sobranciach. Spolu s mojou ses-
trou sme prežili detstvo v malej de-
dine Vojnatina, ktorá leží len pár 
kilometrov od ukrajinských hra-
níc. Školský život som začala v Zá-
kladnej škole v Porúbke, štyri roky 
štúdia som absolvovala na Gymná-
ziu v Sobranciach. 
Moje ďalšie roky štúdia boli na 
Strednej ekonomickej škole – 
nadstavbové štúdium v Košiciach 
v odbore sociálna práca. A tu sa 
začína moja cesta pracovným ži-
votom. Mám manžela Štefana, 
ktorý so mnou dohliada na firmu, 
dcéru Líviu a jedného vnúčika 
Branislava.

Aké boli vaše začiatky vo 
výrobnom družstve a koľko 
rokov už pôsobíte vo výrob-
nom družstevníctve?
Do výrobného družstva Združená 
výroba so sídlom v Michalovciach 
som nastúpila do pracovného po-
meru 21. júna 1976 na funkciu 
vedúca Strediska praktického vy-
učovania (SPV) s počtom učňov 
10. V priebehu troch rokov sa po-
čet žiakov rozšíril na 250 v odbo-
re mechanik-elektronik pre závod 
na výrobu televíznych prijímačov 
a diaľkových ovládačov. 
V študijnom odbore keramik so 
zameraním na umelecko-reme-
selné práce sme pripravovali žia-
kov pre závod na výrobu kerami-
ky so sídlom v Pozdišovciach. Pre 
závod Sobrance sme pripravovali 

žiakov v  odbore kožená výroba 
a krajčírka.
Vo výrobnom družstevníctve pô-
sobím už 45 rokov.

Akými funkciami ste si pre-
šli, kým ste sa stali vrcholo-
vou manažérkou?
Kým som sa stala predsedníčkou 
DOZA, v. d., pracovala som ako 
vedúca Strediska praktického vy-
učovania v Pozdišovciach a neskôr 
som pôsobila ako kádrová a perso-
nálna pracovníčka.

Pani predsedníčka, môže-
te nám v skratke predstaviť 
históriu vášho družstva?
Naše družstvo je pomerne mladé. 
V roku 2000, kým bol Novex, v. d., 
v konkurze, som pripravovala sta-

novy na založenie nového druž-
stva. Zápisom do obchodného re-
gistra vo februári 2001 som sa stala 
predsedníčkou DOZA, v. d. a druž-
stvo bolo zároveň prijaté predsta-
venstvom Zväzu výrobných druž-
stiev za jeho člena.
Tak sa začala naša história. Ako je-
diné družstvo v rámci Slovenska 

Bc. Eva Dobiášová
predsedníčka výrobného družstva DOZA Sobrance 
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Ing. Erik Zeleňák
predseda výrobného družstva nevidiacich UNIVERZÁL Levoča 

sme mali predmet činnosti výcho-
vu a vzdelávanie žiakov a dospe-
lých bez výrobnej činnosti. Túto 
činnosť sme vykonávali v priesto-
roch VD Novex v Pozdišovciach, 
ktoré bolo pod správou Správcu 
konkurznej podstaty. Keď v roku 
2002 objekt predali, presťahovali 
sme sa do priestorov SOU stavebné 
v Michalovciach. 
Keďže táto činnosť ma príliš nena-
pĺňala a zároveň sa zmenili aj pod-
mienky v učňovskom školstve, roz-
mýšľala som, ako ďalej napredovať. 
V tom čase bol najvýhodnejší pro-
jekt na zriadenie chránenej diel-
ne s finančnou podporou štátu na 
vytvorenie pracovných miest a re-
konštrukciu priestorov. Priestory 
sme našli v Sobranciach v mestskej 
neskolaudovanej budove. Keď sme 
si priestory pripravili, začali sme so 
7 krajčírkami s textilnou výrobou. 
Postupne sme investovali financie 
do nákupu strojov, prijímali pra-
covníkov a rozširovali výrobu.

V januári minulého roku nám bol 
pridelený štatút registrovaného 
sociálneho podniku (r.s.p.). Pred-
chádzala tomu dlhá príprava – 
zmena stanov družstva, príprava 
žiadosti o registráciu na MPSVaR 
SR. S  týmto nám veľmi pomohol 
COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
JUDr. Monika Zatkalíková a naša 
predsedníčka Ing. Iveta Chmelo-
vá. Je to dobrý projekt, nemáme 
k  nemu žiadne pripomienky, len 
to, že sa zmluva na získanie finanč-
ných prostriedkov obnovuje každý 
rok. V roku 2020 sme rozšírili ka-
pacitu výroby v oblasti šitia pra-
covných odevov pre tuzemský i za-
hraničný trh a prijali sme ďalších 
8 pracovníkov.

Vieme o vás, že ste založili 
Neziskovú organizáciu DO-
SOS a zriadili Domov sociál-
nych služieb, čo vás k tomu 
viedlo, čo bolo tým prvým 
krokom?
Pretože sme zamestnávali ako 
chránená dielňa pracovníkov so 
zníženou pracovnou schopnosťou, 
všimla som si, že v našom regióne 
chýbajú aj služby na poskytovanie 
sociálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti o ľudí ťažko zdra-
votne a mentálne postihnutých. 
DOZA, v. d., pripravila projekt, 
ktorý bol schválený dňa 22. ok-
tóbra 2004 a začali sme s prípravou 
priestorov na vznik Domova so-
ciálnych služieb (DSS). Na rekon-
štrukciu priestorov a zariadenia 
sme získali finančné zdroje z Eu-
rópskeho sociálneho fondu. Roz-
hodnutím Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Micha-
lovciach sme dostali súhlas na pre-
vádzku DSS. Od januára 2010 za-
bezpečujeme všeobecne prospešné 
služby dennou ambulantnou for-
mou pre 12 klientov s piatimi soci-
álnymi pracovníkmi. Rozvíjať čin-
nosť DSS nám finančne pomáha aj 
nadácia NOVOSŤ, ktorú spravuje 
Ing. Iveta Chmelová.

Čo vás na vašej práci najviac 
baví?
Mám rada každodenný pracovný 
ruch, prácu s ľuďmi, spokojnosť 
mojich zamestnancov.

Aké sú vaše vízie do budúc-
nosti?
V prvom rade by som bola veľmi 
rada, keby sme v tomto pandemic-
kom období vydržali, boli všetci 
zdraví a prekonali úspešne všetky 

úskalia. Aby sme aj tento rok a ďal-
šie roky mali pre koho vyrábať. 
Ako registrovaný sociálny podnik 
máme jasný sociálny cieľ – vytvo-
riť v našom okolí ďalšie pracov-
né príležitosti pre ľudí, ktorí chcú 
pracovať, naďalej rozvíjať možnosti 
textilnej výroby, rozširovať výrobné 
kapacity, vyrábať aj technicky ešte 
náročnejšie odevy. Vždy je čo zlep-
šovať aj na kvalite, aj na osobnost-
nom raste.

Aké princípy sú podľa vás 
najdôležitejšie pre úspech 
podnikania?
Etika podnikania, výber zamest-
nancov, využitie správnych príle-
žitostí a robiť správne a dobre pre-
myslené rozhodnutia. Dôležitá je 
kvalitná práca a dodržiavanie do-
hodnutých termínov. Ak si to situ-
ácia vyžaduje, nebáť sa zmien a pri-
spôsobiť sa.

S akými problémami sa zvy-
čajne pasujete?
Rok 2020 bol pre nás úspešný. Mali 
sme po celý rok pre koho vyrábať 
a uvidíme, aký bude rok 2021, ako 
pandemická situácia ovplyvní vý-
robu na Slovensku.

Ktoré okamihy sú pre vás 
v práci najťažšie a naopak, 
ktoré vám priniesli najväčšiu 
radosť?
Asi najťažším okamihom v práci je 
nedostatok zamestnancov a neisto-
ta, či budeme mať pre koho vyrábať 
a hlavne, či objednávka bude vyex-
pedovaná načas.
Najväčšiu radosť mi robí každá 
úspešne dokončená zákazka a spo-
kojní zákazníci, ktorí nás opätovne 
kontaktujú.

Čo je pre vás pri práci dôle-
žité?
Dobrá pracovná atmosféra. Zod-
povední pracovníci. Vytvorenie 
zisku, preinvestovanie zisku do 
tvorby nových pracovných miest 
a nákup novej technológie.

Kde čerpáte silu a inšpiráciu?
Chvíle strávené s rodinou, práca 
v záhrade, dobrý film, z času načas 
prechádzky v prírode i dostatočný 
spánok mi dodávajú silu čeliť kaž-
dý deň starostiam i radostiam. To 
prispieva k relaxu duše i tela a po-
tom sa opäť teším do práce.

Ďakujeme za rozhovor

Na úvod by som vás popro-
sila, keby ste nám prezradili 
pár slov o vás.
Volám sa Ing. Erik Zeleňák, naro-
dil som sa 21. marca 1978 v Spiš-
skej Novej Vsi. Od svojho narode-
nia som žil v krásnej obci Smižany, 
na skok od Slovenského raja, naj-
krajšej prírodnej oblasti východ-
ného Slovenska. V roku 2004 som 
sa oženil a odvtedy žijem v Spiš-
skej Novej Vsi, kde spolu s manžel-
kou vychovávame 13-ročnú dcéru 
a 8-ročného syna. Po absolvovaní 
Strednej priemyselnej školy tech-
nickej v Spišskej Novej Vsi som bol 
asi 2  roky na študijno-pracovnom 
pobyte v Anglicku a Nemecku. 

Po návrate som krátky čas praco-
val v reklamnej agentúre ako pra-
covník realizácie reklamy. Násled-
ne som pracoval v Niké Stávková 
spoločnosť ako vedúci pobočky. V 
roku 2007 som nastúpil do spoloč-
nosti GasOil engineering, a. s., Po-
prad (bývalý NAFTOPROJEKT) 
ako projektant. 

Popri práci som vyštudoval Tech-
nickú univerzitu v Košiciach, Fa-
kulta výrobných technológií so 
sídlom v Prešove, zameranie ria-
denie výroby. K mojim koníčkom 
patrí cyklistika, in-line korčuľo-
vanie, turistika a rekreačne skoro 
všetky športy. 

Aké boli vaše začiatky vo 
výrobnom družstve a koľko 
rokov už pôsobíte vo výrob-
nom družstevníctve?
Do UNIVERZÁLU, výrobné 
družstvo nevidiacich Levoča som 
nastúpil začiatkom roka 2014, 
v ktorom pracujem dodnes, takže 
už 7 rokov. Vtedy bol predsedom 
družstva Ing. Cyril Dzurilla. Za-
čiatky sú náročné asi v každej fir-
me. Človek sa musí adaptovať na 
novom pracovisku, spoznať no-
vých kolegov, zamestnancov, vý-
robný program a výrobný proces. 

Touto cestou sa chcem poďakovať 
Ing. Františkovi Čekelovi, ktorý 
mi na začiatku poradil a pomo-
hol. Rovnako aj Mgr. Janke Luptá-
kovej, ekonómke družstva a pani 
Ľudmile Čurillovej, predsedníčke 
UNIVERZÁL, výrobné družstva 
invalidov Levoča. 

Vieme, že ste dnes význam-
nou oporou družstva. Akými 
funkciami ste si prešli, kým 
ste sa stali vrcholovým ma-
nažérom?
Spočiatku som pôsobil ako pra-
covný asistent pre hendikepova-
ných ľudí, neskôr ako vedúci vý-
roby a nakoniec ako predseda 
družstva.

Poznali ste výrobky druž-
stva, resp. družstvo ako také 
predtým, ako ste v ňom za-
čali pracovať?
Pravdupovediac, ani som netušil, že 
máme na Slovensku výrobné druž-
stvá. Jediné, čo som poznal, boli 
poľnohospodárske družstvá, preto-
že tie boli skoro v každej dedine.

Pán predseda, môžete nám 
v skratke predstaviť históriu 
vášho družstva?
UNIVERZÁL, výrobné družstvo 
nevidiacich Levoča bolo založené 
30. júla 2005. Družstvo vzniklo, 
aby ponúklo pracovné príležitos-
ti hlavne pre nevidiacich a slabo-
zrakých ľudí, pretože Levoča je 
považovaná za centrum nevidia-

cich a slabozrakých na Slovensku. 
Kedysi sa tu produkovali kefárske, 
čalúnnické, košikárske výrobky, 
papierové obálky a zabezpečova-
li kooperačné práce. Pracovalo tu 
okolo 300 ľudí.

A aká je súčasnosť a sorti-
ment vašich výrobkov?
Aktuálne toto družstvo zamest-
náva 10 hendikepovaných pra-
covníkov. Momentálne vyrábame 
len papierové obálky z hnedého 
recyklovaného papiera rôznych 
rozmerov (s potlačou aj bez po-
tlače). 

Hlavným pilierom sú koope-
račné práce s firmami WHIRL-
POOL Poprad, STIGA Poprad 
a najnovšie aj spolupráca s POLY-
PLAST, výrobné družstvo Pliešov-
ce. Pre našich partnerov skladáme 
a montujeme viaceré komponenty 
do jedného celku. Stále hľadáme 
nových partnerov na spoluprácu, 
aby sme i naďalej udržali zamest-
nanosť v družstve.

Čo vás na vašej práci najviac 
baví?
Baví ma už len to, že ráno vstanem 
a môžem ísť do práce. Veľa z nás 
to berie ako samozrejmosť, veď ja 
prácu mám. Môj otec ma naučil, 
že bez práce nie sú koláče a vážiť 
si treba každú profesiu. 

Aké sú vaše vízie do budúc-
nosti?
V súčasnosti nie je jednoduché 
predpovedať, čo bude. Bol by som 
rád, aby družstvo fungovalo čo 
najdlhšie. Súčasnosť je uponáhľa-
ná a ľudia už nemajú čas ani vní-
mať svoje okolie.

Aké princípy sú podľa vás 
najdôležitejšie pre úspech 
podnikania?
Čestnosť v podnikaní je veľmi 
dôležitá (za službu alebo tovar 
zaplatiť načas), cena konečného 

produktu musí byť aspoň s mini-
málnym ziskom, férová komuni-
kácia a dobrý pracovný kolektív, 
na ktorý sa môžete spoľahnúť.

S akými problémami sa naj-
častejšie pasujete?
Sú to každodenné problémy a sta-
rosti, ktoré riešia asi všetci (málo 
peňazí, čoraz viac administratív-
nej práce, zamestnanci a aktuálne 
celosvetovo COVID-19).

Ktoré okamihy sú pre vás 
v práci najťažšie a naopak, 
ktoré vám priniesli najväčšiu 
radosť?
Najťažšie je, ak nemáte oporu, ne-
máte sa s kým poradiť, či už o ak-
tuálnych veciach, ale aj o tých 
predošlých. Starosti a problémy 
sú väčšinou na pleciach predsedu 
družstva. Najväčšiu radosť mám, 
ak sa podarí dotiahnuť veci do 
úspešného konca a vidíte za sebou 
kus dobre odvedenej práce.

Čo je pre vás pri práci dôle-
žité?
Rozumní ľudia a pokojné pracov-
né prostredie. Ak je pozitívna pra-
covná atmosféra, tak sa vám chce 
chodiť dennodenne do práce.

Kde čerpáte silu a inšpiráciu?
V mojej rodine, prírode a hlavne 
v pozitívnom myslení.

Ďakujeme za rozhovor 
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Významné jubileum oslávila Ing. Oľga 
Zborovjanová. Je skutočnou oporou 
kolektívu pracovníkov našej Súkrom-

nej strednej odbornej školy v Poprade, ale i ne-
vyčerpateľnou studnicou dobrej nálady. 
Narodila sa v krásnom tatranskom meste Po-
prad, kde žije dodnes. 

Po maturite na gymnáziu sa zamestnala na 
technickom oddelení v národnom podni-
ku Tatramat Poprad. Bola referentkou tech-
nicko-ekonomických informácií a potom až 
do roku 1992 samostatnou odbornou eko-
nomickou pracovníčkou. V tomto obdo-
bí našla životnú lásku. Založila si rodinu a 
priviedla na svet dve dcéry a jedného syna.  

Okrem toho popri zamestnaní vyštudovala 
Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakul-
tu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví  
a získala inžiniersky titul.

Jej túžba pracovať s mladými ľuďmi a využiť bo-
haté skúsenosti z aplikačnej praxe ju priviedla 
k práci v školstve. Povolanie učiteľky si vyskú-
šala jeden školský rok v Strednom odbornom 
učilišti poľnohospodárskom v Kežmarku. 
Sme radi, že ďalší školský rok už bola súčasťou 
pedagogického kolektívu v Strednom odbor-
nom učilišti služieb SZVD Poprad, súčasnej 
Súkromnej strednej odbornej školy. 

Práca pred katedrou ju natoľko nadchla a na-
pĺňala, že sa rozhodla ostať poslaniu učiteľky 
verná. V roku 1995 úspešne absolvovala do-
plňujúce pedagogické vzdelanie a tým sa sta-
la plne odborne a pedagogicky spôsobilou učiť 
odborné ekonomické predmety a nemecký ja-
zyk, z ktorého má štátnu jazykovú skúšku a je 
jej srdcovkou. 

Od roku 2006 zastáva aj pozíciu zástupkyne 
riaditeľa školy pre prevádzkovo-ekonomický 
úsek. 

Jej zodpovedná a precízna práca výrazne pri-
spieva k úspešnému napredovaniu školy, za 
čo sme jej v roku 2016 udelili najvyššie vyzna-
menanie nášho združenia COOP PRODUKT 
SLOVENSKO Plaketu Samuela Jurkoviča.  

Ale nielen prácou je človek živý. 
Naša Olinka miluje cudzie jazyky, ktoré sú zá-
roveň jej koníčkom i relaxom. Využíva otvore-
né brány do sveta, rada cestuje a spoznáva nové 
miesta i kultúry. Energiu vie načerpať aj z dob-
rej knihy, či zo stretnutia s rodinou a priateľmi, 
pričom jej hádam najväčšiu radosť dokážu uro-
biť úspechy oboch vnukov. 

Ďalším oslávencom je Ing. Juraj So-
kol. Od roku 2015 už druhé voleb-
né obdobie stojí na čele výrobného 

družstva ROZKVET v Banskej Bystrici. 

Do kolektívu výrobného družstva prišiel v roku 
1988, začal pracovať vo funkcii vedúceho závo-
du Keramika v Ľubietovej. Časom sa ukázalo, 
akoby mu toto pracovné miesto bolo ušité na 
mieru. Ako chemický inžinier sa svojich úloh 
od samého začiatku zhostil veľmi dobre. 

Počas jeho riadenia si závod Keramika polepšil 
aj v hospodárskych výsledkoch. Náš oslávenec 
vďaka svojej odbornosti a skúsenostiam z pred-
chádzajúcich pracovných pozícií, ale hlavne 
vďaka snahe zlepšovať a vymýšľať neustále niečo 
nové, zaviedol do výroby, kde sa roky produko-
vali len výrobky tradičnej ľubietovskej keramiky, 
úspešnú výrobu kachlíc. Samozrejme vo funkcii 
prežil dobré i horšie chvíle. Práca to bola krásna, 
zaujímavá, no stále menej výnosná a efektívna. 

Nakoniec na základe rozhodnutia vedenia druž-
stva tento závod zatvorili.
Neskôr v roku 1993 došlo k zásadnej zmene. 
Všetky existujúce závody družstva boli pre-
transformované na menšie výrobné druž-
stvá so samostatnou právnou subjektivitou.  
Ing. Sokol sa na ustanovujúcej členskej schôdzi 
stal predsedom výrobného družstva FLOS, 
ktoré dnes funguje pod zmeneným názvom 
DEKOR garden, výrobné družstvo.
Vyvíja maximálne úsilie na jeho uplatnenie na 
trhu a neustále zlepšovanie pracovných pod-
mienok pre ľudí so zdravotným hendikepom, 
ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou pracovného 
kolektívu. Sociálny aspekt družstva vyvrcholil 
v roku 2019, keď prešiel zásadnou premenou 
na sociálne družstvo a následne na registrova-
ný sociálny podnik. 

Okrem toho si náš oslávenec dokáže plnohod-
notne zorganizovať aj voľný čas. Rád si zahrá 
volejbal, squash, halový futbal či golf. Ale vie-

me ho stretnúť aj pri starostlivosti o svoj dom 
i chalupu. 
Radosť mu robia najbližší, najmä vnúčatá, kto-
rým sa rád ochotne venuje. 

Obaja naši oslávenci prešli plnohodnotným 
obdobím svojho života, na ktorý môžu byť 
právom hrdí. 

Za podiel na rozvoji slovenského družstevníc-
tva im na návrh nášho záujmového združenia 
schválilo Predstavenstvo Družstevnej únie SR 
najvyššie slovenské rezortné družstevné vy-
znamenanie Cenu Samuela Jurkoviča. Bude im 
odovzdané na slávnostnom podujatí v tomto 
kalendárnom roku.   

Za ich prínos v rozvoji slovenského družstev-
níctva obom posielam úprimné „ĎAKUJEM“ 
a želám, aby v každom ďalšom dni našli novú 
obrovskú dávku šťastia a spokojnosti. 

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka

COOP PRODUKT SLOVENSKO

Naši jubilanti
Možno si v týchto dňoch, keď sa snažíme dodržiavať prijaté karanténne 
opatrenia a vyhýbať stretávaniu ani neuvedomujeme, že okrem pandémie 
sú tu aj úplne bežné zákonitosti života. 

A zatiaľ nám ponad hlavu ako víchor dni aj mesiace prelietajú. Nie sú však 
dôvodom na nostalgiu, najmä keď pri pohľade späť vidieť prekrásnu mo-
zaiku tvorivo a statočne prežitého života, pocitu skutočnej potrebnosti  
a spokojnosti. 

Práve životné jubileum je vždy dôvodom na zastavenie sa. 
V nedávnom období sa naši dvaja manažéri dostali k tejto významnej méte. 
Skúsme sa spolu s nimi obzrieť späť. 
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Kedy to všetko začalo? 
Písal sa 28. február 1951, keď boli v Leviciach 
položené základy nového výrobného družstva. 
S označením BABATEX rozbehlo ako ľudové 
družstvo výrobu drevených detských hračiek. 
Časom výrobný program dopĺňalo a došlo aj 
k zmenám názvu. Postupne sa ako Žena, Vzo-
rodev či Vzor zameriavalo na ľahkú konfekciu, 
modrotlač, drevený a čalúnený nábytok, kera-
miku a od roku 1988 aj na zlaté a strieborné 

šperky. Súčasťou bolo tiež poskytovanie širokej 
škály služieb ako dámske a pánske krajčírstvo, 
pletiarstvo, kožušníctvo, oprava obuvi, čistenie 
šatstva či maliarske práce. Samotná chemická 
výroba, ktorá je dnes nosným predmetom pod-
nikania, sa začala rozvíjať v roku 1964. 
NOVOCHEMA prišla k súčasnému pome-
novaniu v roku 1967 a dnes je jednou z naj-
starších a aj najúspešnejších firiem levického 
regiónu. Vo svojom portfóliu má syntetické 
náterové hmoty určené na kov, drevo aj muri-
vo, náterové hmoty na fasádu a interiér, asfal-
tovo-izolačné náterové hmoty, polyuretány pre 
profesionálnu aplikáciu, lazúry a napúšťacie 
náterové hmoty na drevo, riedidlá, ale nájdeme 
v ňom aj fermež, technický benzín, toluén či 
odhrdzovač. Moderné zariadenia a scertifiko-
vaný integrovaný manažérsky systém v oblasti 
kvality, environmentu a bezpečnosti práce za-
bezpečujú tú najvyššiu akosť výrobkov. Tie sa 
dostávajú vlastným rozvozom do spolupracu-
júcich veľkoskladov, i k stovkám ostatných pre-
dajcov na Slovensku a v Česku. 
Zároveň ponúka svoje výrobky doplnené aj 
konkurenciou vo vlastnej diskontnej prevádz-
ke priamo v levickom areáli. S rozlohou 527 m2 
ide v okrese o najväčšiu špecializovanú predaj-
ňu vo svojom segmente. Láka zákazníkov mo-
derným vybavením a fundovaným poraden-
stvom. 

V oblasti ľudských zdrojov myslí družstvo so-
ciálne, preto sa zameralo aj na znevýhodne-
ných. Z 25-členného počtu stálych zamestnan-
cov tu pracuje sedem osôb s rôznou mierou 
zdravotného postihnutia.  
V posledných rokoch vedenie zabezpeči-
lo zmodernizovanie viacerých priestorov, in-
vestovalo do pracovníkov. Snaží sa držať krok 
s  veľkými konkurenčnými firmami, neustále 
hľadá nové cesty na prezentáciu a predaj. Kaž-
doročne prichádza na trh so zaujímavými mar-
ketingovými akciami. Poslednými novinkami 
v ponúkanom sortimente sú ďalšie odtiene 
syntetických náterových hmôt, FERMEŽ NA-
PÚŠŤACIA, polyuretánový bezfarebný SYN-
PUR lak a PETROLEJ TECHNICKÝ. V nároč-
nom období tak NOVOCHEMA nezaspala, ale 
zobrala ho ako výzvu aj do ďalších siedmich 
desaťročí.
Za svoju činnosť bola v roku 2006 ocenená naj-
vyšším vyznamenaním vtedajšieho Slovenského 
zväzu výrobných družstiev a v roku 2011 aj naj-
vyšším celoslovenským rezortným družstevným 
vyznamenaním - Cenou Samuela Jurkoviča. 

Môže to znieť neuveriteľne, ale do firmy nastú-
pila už v roku 1985 ako plnička farieb. Na tej-
to pozícii zotrvala dodnes. Ako si spomína na 
minulosť? 
„V družstve som nastúpila do chemickej pre-
vádzky. Robota tu vtedy bola iná ako je dnes. 
Omnoho náročnejšia na manuálnu prácu  
a s malým sortimentom. Napríklad sme vyrábali 

len šesť odtieňov syntetiky, dnes ich máme oko-
lo 50. Riedidlá sme plnili ručne. Nemali sme pri 
hale takmer žiadne sklady, veľa surovín a obalov 
sme uchovávali v prenajatých priestoroch v pri-
ľahlých obciach. Často sme dlho čakali, kým 
nám chýbajúcu vec priviezli. A využívala sa vo 
veľkom železničná preprava. Bola skupina ľudí, 
ktorá chodila len vykladať vagóny.“ 

Ako však prezradila, oveľa jednoduchšie to 
bolo s odbytom. Nebol problém nič predať. 
„Tovar sme nestihli uchovávať, rovno ho kamió-
ny odvážali do veľkoskladu. Spomínam si, že 
sme často aj týždeň robili jeden odtieň toho is-
tého výrobku. Dnes aj päť rôznych výrobkov za 
jednu pracovnú zmenu.“ 
Ako nám tiež uviedla, v NOVOCHEME ju to 
stále baví: „Myslím si, že práca, ktorú vykoná-
vam, je veľmi zaujímavá. Skutočnú zásluhu na 
tom zohráva dobrý kolektív,“ zakončila dialóg 
peknými slovami.

Máte za sebou dlhé obdobie vo firme. 
Aké boli vaše postupné kroky až k ve-
dúcemu postu?
Pri riadení ekonomického oddelenia družstva 
som intenzívne vnímala jeho nestabilitu a do-
pad nesprávnych rozhodnutí. Bola som pre-
svedčená, že preň platí – ak sa nezmeníš, zahy-
nieš. A otvorene som o tom hovorila. Na moje 
počudovanie som mala veľa rozumných kole-
gov, ktorí problémy videli rovnako. 
Vo voľbách som dostala silnú podporu. Ako 
35-ročná, pre mnohých mladá žaba, som sa 
stala predsedníčkou. Mandát som brala ako 
výzvu a zároveň veľkú zodpovednosť. 

Spomínali ste zlú situáciu. Ako to v NO-
VOCHEME vyzeralo?
Tak ako v mnohých iných firmách boli za-
mestnanci veľmi šikovní, ale radšej nevšímaví. 
Mnohí, aj významní manažéri, užívali v práci 
viac alkoholu, plytvalo sa so surovinami, po-
hadzovali sa hotové výrobky, ktoré nikomu 
nechýbali. Zamestnanci niektorých prevá-
dzok počas pracovnej doby robili na súkrom-
ných stavbách či vo vinohradoch manažérov. 
Bolo pre nich ľahšie nič nevidieť a na členských 
schôdzach radšej mlčať. A tak sa družstvo do-
stalo do vážnych existenčných problémov. 
Prvotnú platobnú neschopnosť vtedajšie vede-
nie riešilo stále ďalšími úvermi. Viaceré boli od 
súkromných spoločností za premrštené úroko-
vé sadzby. Slovom družstvo bolo po státisíco-

vých stratách niekoľko rokov za sebou na dne. 
Nebolo možné plánovať, žilo sa zo dňa na deň. 

Asi ste museli nastoliť poriadne zmeny...
Samozrejme, bez nich by to nešlo. Pomohli mi 
viacerí zamestnanci. Nastavili sme po novom 
výrobné i riadiace procesy. Všetci sme sa pusti-
li do plnenia jasne stanovených cieľov. 
A zvládli sme to. 
Už v roku 2002 sme zaznamenali nárast obra-
tu aj prerod z červených čísel, ktorý si držíme 
dodnes. Ak by nebolo došlo k zmene, už dávno 
by NOVOCHEMA neexistovala. 
Ale nebol všetkým problémom koniec. V roku 
2005 si družstvo všimla finančná skupina, kto-
rá sa ho chcela zmocniť podvodom na členoch. 
Niektorí sľubom o finančnom plnení za predaj 
podielu naleteli. Len okamžitým rozhodnutím 
sa nám podarilo týchto zamestnancov vyplatiť  
a finančnú skupinu poslať kade ľahšie. 

Nebolo to určite ľahké. Ak by ste si to 
tak teraz zrekapitulovali, čo považujete 
za svoj najväčší prínos do firmy, na čele 
ktorej stojíte už dve desaťročia?
Generál nech by bol najlepší, sám žiadnu vojnu 
nevyhrá. Potrebuje okolo seba rozumných a za-
nietených ľudí. Ja som na nich mala šťastie. Pre-
to za svoj príspevok považujem schopnosť mo-
tivovať a stiahnuť kolegov k spoločnému cieľu, 
čo ruka v ruke so správnym ekonomickým ria-
dením je naša cesta k dosiahnutým výsledkom. 

Určite je dobré si dávať aj ciele, ktoré 
chcete splniť. Čo je pre vás aktuálne 
prioritou? 
Tým, že som v roku 2009 nastúpila na pozíciu 
predsedníčky záujmového združenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, ktorého členom je 
aj družstvo, nevenujem sa práci v NOVOCHE-
ME na plný úväzok. Viac kontrolujem len jeho 
ekonomiku. 
Samozrejme sledujem výsledky a návrhy vr-
cholných manažérov, ktoré vedú k ďalšiemu 
rozvoju a prosperite družstva. Ide cestou stále-
ho zlepšovania pracovného prostredia, marke-
tingových projektov a inovácií, pričom sa čas 
nájde aj na spoločné mimopracovné aktivity 
kolektívu zamestnancov. 
Iba tak môže obstáť v silnej konkurencii, ktorá 
v chemickej výrobe vládne.

Družstvo vyvíja činnosť aj v  sociálnej 
oblasti. Aké má formy?
Výrobné družstvá už historicky plnili sociál-
nu funkciu štátu aj zamestnávaním hendike-
povaných. Naše družstvo nebolo a dodnes nie 
je výnimkou. V chránenej dielni a chránených 
pracoviskách zamestnáva sedem ľudí s rôznym 
zdravotným postihnutím.  
Ale zašli sme aj ďalej. V  roku 2012 sme za úče-
lom pomoci a poskytovania všeobecne pro-
spešných služieb založili nadáciu, ktorá už 
stihla pomôcť viacerým.

Keďže NOVOCHEMA oslavuje 70-ku, 
čo by ste jej a zamestnancom popriali?
Rada využijem túto príležitosť a nielen z pozí-
cie predsedníčky výrobného družstva NOVO-
CHEMA, ale aj z pozície predsedníčky zdru-
ženia slovenských výrobných družstiev COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, prajem za všet-
kých družstvu veľa kreatívnych nápadov a spo-
kojných zákazníkov, slovom každý deň nový 
úspech. 
A všetkým mojim kolegom NOVOCHEMÁ-
KOM prajem hlavne pevné zdravie. 
Aj keď náš spoločný život nebol automatic-
ky len o šťastí, aj keď sme si museli poradiť 
s množstvom ťažko riešiteľných otázok, úprim-
ne ďakujem všetkým za úžasnú prácu a ochotu 
byť súčasťou aktívneho kolektívu. 
Nech sa nám darí ešte dlhé roky. 

 za kolektív družstva  
Bc. Lukáš Zavacký 

Výročie NOVOCHEMY  
s výzvou v náročnom období

Vo firme pracuje už štvrté desaťročie

Od turbulentného začiatku po dnešok: 
Očami predsedníčky družstva Ing. Ivety Chmelovej 

NOVOCHEMA patrí do malej skupiny firiem, ktoré sa môžu 
hrdiť svojou históriou. Zažila rôzne obdobia, spoločenské zmeny  
a pritom priniesla mnoho kvality na slovenský trh. V náročných 
pandemických časoch, ale s veľkým odhodlaním oslávila 
výnimočné výročie – 70. narodeniny.

Medzi stálice v NOVOCHEME nepochybne patrí Júlia 
Udvardyová. Má po 60-ke, no elán a úsmev na tvári jej nechýba. 
Pre ústretovosť je v kolektíve obľúbená. A spomienok má na 
rozdávanie.

Cesty sa jej s NOVOCHEMOU pretli už v roku 1988. Po štúdiu 
na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a krátkom 
pôsobení v bankovom sektore. Od 14. mája 2001 zastáva  
v družstve pozíciu predsedníčky. Naoko jednoduchý posun, no 
v skutočnosti to vôbec nebolo tak. Čím všetkým si Ing. Iveta 
Chmelová musela prejsť? 
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História družstva DRUTECHNA, autodruž-
stvo Bratislava sa začala písať v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia. Počas druhej sve-
tovej vojny došlo znárodňovacími dekrétmi 
k  znárodneniu najmä priemyselného a ban-
kového odvetvia. Po povojnovom období po 
druhej svetovej vojne sa začalo priemyselné 
odvetvie postupne spamätávať. V rámci povoj-
novej úľavy a budovateľského nadšenia začali 
vznikať družstvá a výnimkou nebolo ani druž-
stvo DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava, 
ktoré bolo založené v januári 1951 a zaoberalo 
sa primárne dvoma činnosťami týkajúcimi sa 
priemyselnej oblasti.

Prvou oblasťou od samotného vzniku druž-
stva, ktorej sa naše družstvo úspešne venu-
je do dnešného dňa, bolo autoopravárenstvo, 
najmä poskytovanie služieb obyvateľstvu, vý-
roba náhradných súčiastok nielen do automo-
bilov, servisná a odťahovacia služba, garážova-
nie, bežné, stredné opravy a generálne opravy, 
sprostredkovanie predaja ojazdených a poško-
dených motorových vozidiel a náhradných sú-
čiastok.
Druhou oblasťou bola zahranično-hospodár-
ska činnosť súvisiaca s vykonávanými prácami, 
so službami, s výrobou, opravou a predajom 
motocyklov, ktorých časť bola určená na ex-
port.

Družstvo prekvitalo a postupne sa rozrastalo. 
V rokoch 1954 až 1969 boli vybudované rôz-
ne servisné prevádzky v rámci Bratislavského 
a Trnavského kraja a to v Trnave, Senci, Brati-
slave a v Dunajskej Strede. Hneď v roku 1954 
družstvo vybudovalo vlastné učňovské dielne, 
v ktorých si vychovalo a  učilo svojich budú-
cich zamestnancov. V roku 1969 bol vybudo-
vaný nový autoservis spolu s administratív-
nou budovou na Trenčianskej ulici, v ktorej do 
dnešného času sídli naše družstvo.

Po roku 1989, keď sa na Slovensku opäť po-
volilo súkromné vlastníctvo, začali vznikať 
konkurenčné spoločnosti a družstvo sa mu-
selo prispôsobiť trhu, aby bolo schopné uspieť 
v konkurenčnom boji. Do roku 1991 sa druž-
stvu darilo a v tom čase malo až 670 zamest-
nancov a členov družstva. Postupne pre kon-
kurenciu začalo rozširovať svoj predmet 
podnikania o lízingové služby, požičiavanie 
automobilov a zároveň začalo pociťovať zmenu 
režimu vo forme odchádzajúcich členov druž-
stva, ktorí žiadali vyplatenie svojich členských 
podielov, aby si mohli založiť vlastnú spoloč-
nosť.
Družstvo v snahe vyriešiť svoju nelichoti-
vú ekonomickú situáciu na tento narastajúci 
problém reagovalo rozpredávaním časti svojho 
majetku za nevýhodné ceny. V roku 2002 pre-
stalo byť napriek rozpredávaniu svojho majet-
ku schopné plniť si svoje záväzky vrátane vy-
plácania členských podielov, čo viedlo k snahe 
záujmových skupín získať za minimálne sumy 
členské podiely od členov, aby mohli skúpiť 
celé družstvo s jeho lukratívnymi nehnuteľnos-
ťami za najnižšiu možnú cenu a zlikvidovať ho.

V roku 2003 pod novým vedením predsed-
níčky Márie Krištofíkovej sa družstvo postup-
ne začalo spamätávať a podarilo sa mu získať 
pre svoju hlavnú podnikateľskú činnosť zmlu-
vy s najsilnejšími poisťovňami na trhu. Tieto 
zmluvy boli v danom období kľúčové na za-
bezpečenie zákaziek na opravy automobilov 
z  poistných udalostí, čím sa postupne začali 
zabezpečovať financie na chod družstva.
Družstvo v tom období rozšírilo svoju pod-
nikateľskú činnosť o prenajímanie nebyto-
vých priestorov v administratívnej budove na 
Trenčianskej ulici, čím získalo financie na re-
konštrukciu celej tejto budovy. Od roku 2005 
sa postupne vybudoval ďalší priestor slúžiaci 
na prenájom – showroom. V roku 2010 sa po-
kračovalo v budovaní obchodných priestorov 
od Bajkalskej ulice a v roku 2013 nové parko-
visko a zároveň aj nadstavba administratívnej 
budovy, ktorou sa zabezpečili kapacity na pre-
nájom a ďalší príjem pre naše družstvo. Učňov-
ské dielne naďalej učili šikovných mechanikov, 

klampiarov a lakovníkov, ktorí boli úspešne 
etablovaní v našom družstve, ako aj v konku-
renčných spoločnostiach, čo nás nesmierne te-
šilo. Bolo to považované za znak kvalitnej prá-
ce a výučby.
Za svoju činnosť a dosahované výsledky získal 
kolektív družstva DRUTECHNA v roku 2015 
najvyššie družstevné vyznamenanie – Druž-
stevnú cenu Samuela Jurkoviča.

Od spomínaného roku 2003 až do dnešného 
dňa sa situácia v družstve stabilizovala a druž-
stvo naďalej pokračuje bezproblémovo vo svo-
jej hlavnej podnikateľskej činnosti, ako sú služ-
by poskytované motoristom, zabezpečovanie 
opráv a servisovanie automobilov, ako aj do-
plnková činnosť družstva, ktorou je poskytova-
nie priestorov na prenájom.

Napriek nepriaznivým situáciám, ktorým naše 
družstvo čelilo, ako aj tlaku skupín snažiacich 
sa o likvidáciu družstva v kritických rokoch, 
nás úprimne teší, že sa nám podarilo vytrvať 
a prosperovať až do dnešných časov.

Veľká vďaka za pretrvávajúcu existenciu druž-
stva patrí aj odvážnym zamestnancom, kto-
rí prejavili dôveru k mojej mame Márii Kriš-
tofíkovej a vybrali si ju za zmenu vo vedení 
družstva v roku 2003. Týchto zopár zamest-
nancov, pre ktorých je práca v našom družstve 
ich prvým a jediným zamestnaním, udržiava 
v  družstve priateľskú až rodinnú atmosféru, 
ktorej som sa aj ja od roku 2019 vďaka nim 
a mojej mame stala súčasťou.

Mgr. Ing. Jana Krištofíková
predsedníčka družstva DRUTECHNA

Dvadsať nadšencov založilo v roku 1956 pod 
názvom SLUŽBA výrobné družstvo invalidov 
v Banskej Bystrici. Družstvo bolo zamerané vý-
lučne na stráženie objektov rôznym organizá-
ciám. Prvotná myšlienka bola vytvoriť v Stre-
doslovenskom kraji pracovné príležitosti pre 
obyvateľov so zmenenou pracovnou schopnos-
ťou. Išlo predovšetkým o ľudí, ktorých vojna, 
ale aj ťažká práca pripravili o fyzické sily a pod-
lomili ich zdravie.

Čas plynul a družstvo prešlo rôznymi zmena-
mi.
Postupne sa vyvíjalo a rozširovalo a z pôvod-
ne jedného z najmenších družstiev vyrástlo na 
družstvo, ktoré dodnes stojí na pevných zák-
ladoch. 

V prvých rokoch svojej existencie družstvo 
rozvíjalo činnosti v oblasti poskytovania slu-
žieb pre obyvateľstvo – strážna služba, foto-
služba, výroba kľúčov, brúsenie nožov a nástro-
jov, čistenie peria. 

Roky 1965 – 1966 boli rozhodujúcim medzní-
kom v jeho vývoji. Zatiaľ čo v roku 1958 pra-
covalo v družstve 108 členov, v roku 1966 to 
už bolo 441. Družstvo rozšírilo svoju činnosť 
a popri službách sa začínalo orientovať na vý-
robnú činnosť. Postupne sa v oblasti výroby 
nábytkového kovania vypracovalo na vysokú 
úroveň. 

V októbri 1966 sa začala skúšobná výroba ná-
bytkového kovania v Hriňovej – závod NAKO 
a postupne sa výroba v roku 1971 rozšírila aj 
do závodu KOVO v Ľubietovej s modernou 
technológiou. V roku 1972 pribudli podnika-
teľské aktivity v Sučanoch - závod IVOR. Po-
skytol prácu ľuďom zaoberajúcim sa výrobou 
z dreva – hračky, dekoračné predmety, drobné 
úžitkové predmety. 

V tom istom roku vznikol závod GALVA-
NOS najskôr ako stredisko v Bratislave, neskôr 
v Banskej Bystrici, ktorý začal s výrobou lesku-
tvorných prísad na galvanizovanie. 
V roku 1974 bol delimitovaný závod Keramika 
v Ľubietovej od výrobného družstva Šamotka. 
Vo výrobe keramiky nadviazal na tradíciu zná-
meho ľubietovského výrobcu keramiky pána 
Majnholda, ktorý dlhé roky pôsobil aj v Majo-
like Modra. Výroba sa však neustále inovovala. 
Postupným vývojom vo výrobe sme sa dopra-
covali aj na výrobu keramických kachlíc. 

Svoje terajšie meno ROZKVET, výrobné 
družstvo invalidov, dostalo 1. januára 1976. 
A dodnes platí, že prevažná miera zamestnan-
cov družstva sú osoby s mierou poklesu schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda osoby 
so zdravotným postihnutím.

Jedným z najdlhšie pôsobiacich predsedov 
družstva bol pán Ján Sedláček, ktorý sa staral 

o neustály rozvoj družstva a postupne sa mo-
dernizovali závody. Investičná vlna prudko 
stúpala od roku 1976. Začali sa realizovať dve 
najväčšie investičné akcie, Dom služieb v Ban-
skej Bystrici a nový závod Keramika v Ľubie-
tovej. Družstvo zároveň realizovalo výstavbu 
nového závodu KOVO v Ľubietovej, prestav-
bu závodu NAKO v Hriňovej, výstavbu novej 
haly v Sučanoch, budovanie novej prevádzky 
v Čiernom Balogu. 

V jeho šľapajach ďalšie dve desaťročia pokra-
čoval a ako predseda družstva pôsobil Ing. Ma-
rián Rybár, ktorý sa značnou mierou pričinil 
o rozvoj a stabilitu družstva. 

Začiatok deväťdesiatych rokov minulého sto-
ročia nás postavil pred úlohu vyrovnať sa 
s  transformáciou družstva. Družstvo na čele 
s predsedom Ing. Pavlom Širokým sa úspeš-
ne popasovalo aj s touto problematikou. To 
môžeme konštatovať teraz s odstupom času. 
V tom čase družstvo zažilo naozaj rôzne situá-
cie a v nemalej miere aj krušné chvíle.

Nová etapa existencie družstva sa začala v roku 
1993. Členská základňa schválila rozdelenie 
družstva na menšie právnické subjekty. Z vý-
robných závodov a zo závodu služieb vznikli 
samostatné výrobné družstvá, spoločnosti s ru-
čením obmedzeným, prípadne sa z členov sta-
li samostatne zárobkovo činné osoby. Takto vo 
veľkej miere končili kaderníčky, kozmetičky. 

Družstvo v dnešnej podobe na čele s predse-
dom Ing. Jurajom Sokolom zabezpečuje služby 
v oblasti poskytovania strážnej služby. Posky-
tuje na prenájom nebytové priestory v Banskej 
Bystrici. Prácu v družstve zabezpečuje kolek-
tív 13 zamestnancov. Členskú základňu tvorí 
44 členov. Napriek dnešným zvláštnym pan-
demickým časom, ktoré komplikujú život všet-
kým bez výnimky, sa družstvo snaží fungovať 
s čo najmenšími stratami.

V roku 2021 sme otvorili novú stránku knihy 
s číslom 65. Za obdobie existencie družstvom 
prešli stovky múdrych, pracovitých ľudí, ktorí 
vykonali obrovský kus práce, je za nimi hma-
tateľné dielo.

ROZKVET zažil svoj rozkvet, zažil aj svoje väčšie 
či menšie pády. Všetci, ktorým je blízky, si želajú, 
aby aj dnešné zložité dni zvládli. Zvládli bez strát. 
Želajú si, aby aj naďalej v dnešných zložitých ča-
soch prispeli k prvotnému poslaniu 20 nadšen-
cov. Priekopníkov, povojnových invalidov, ktorí v 
roku 1956 začali písať históriu družstva. 

Eva Majerová 

70-ročné jubileum družstva

Jubilujúce výrobné družstvo 
ROZKVET Banská Bystrica 
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na východ Slovenska. Spolupráca s  nimi bola 
vynikajúca. 

I v tomto desaťročí sme pocítili výhodu člen-
stva v COOP PRODUKT SLOVENSKO. Po-
mohli nám v mnohých projektoch, ktoré sme 
v tomto desaťročí realizovali. I naďalej sme ob-
hájili štatút chránenej dielne, vytvorili sme pra-
covné miesta pre pracovných asistentov pre in-
validných kolegov.

Po roku 2010 až po dnes
Po odchode Yazaki Slovakia na východ Slo-
venska sme sa obrátili na mnohé podniky vo 
svojom okolí, či nemajú záujem o naše služby. 
Jediný podnik, ktorý bol s nami ochotný spo-
lupracovať, bola nadnárodná spoločnosť Hella 
Bánovce nad Bebravou, vyrábajúca svetlomety 
na automobily. Ponúkli nám 17 projektov, do 
ktorých sme sa okamžite pustili. 

Medzitým klesal počet pracovníkov, väčšinou 
odchodom do starobného dôchodku, až nás 
ostalo spolu 12. Stále sme vyrábali termokrie-
dy, hygometre, občas pláštenky na kočík, sieťky 
na kočík, pláštenky do dažďa, posteľnú bielizeň 
a iné. Hlavným výrobným programom bola 
práca vo mzde pre spomínanú Hellu Bánovce. 
Práca vo mzde nebola nikdy zisková a borili 
sme sa stratami. 

Vtom prišla na scénu práca pre vojsko, kon-
krétne MSM Martin so sídlom v Novákoch, 
pre ktorých sme začali šiť vrecká na náplň puš-

ného prachu. Boli to veľmi silné zákazky, opäť 
sme museli prijať bývalé kolegyne, ktoré vedeli 
perfektne a precízne šiť. Táto spolupráca fun-
guje s prestávkami dodnes. Celú jar i začiatok 
leta 2020 sme šili rúška pre vojsko, okolité obce 
aj pre Hornonitrianske bane. Celkovo sme ich 
za dva mesiace ušili vyše 6 000 ks. Mnohé rúška 
sme darovali do domov seniorov. 

Potom sa nám ozvala iná firma z Prievidze, pre 
ktorú dnes šijeme vrecia pre zosnulých. Na-
ďalej spolupracujeme s Hellou Bánovce. Sme 
v práci už len štyria pracovníci, dve kolegyne 
máme na materskej a pani Huszárová je stále 
našou predsedníčkou.
 
Stále poskytujeme pôžičky zamestnancom 
a prispievame na kultúrne podujatia. Pracuje-
me v skrátených pracovných úväzkoch, máme 
krásne výrobne priestory a čo je najdôležitejšie 
– sme veľmi dobrý kolektív. Všetci vieme pres-
ne čo máme robiť. Máme momentálne aj dosť 
výrobných objednávok. I napriek tomu sa te-
šíme sa na nové projekty, s ktorými by sme sa 
radi popasovali. 
Vieme, že po tridsaťročnom pôsobení na trhu 
sme možno neurobili dieru do sveta, ale všet-
ci sme vedeli, že chodíme do práce hlavne pre 
seba, aby sme mali z  čoho žiť. Všetci sme kole-
govia a  všetkým nám ide o  to isté – aj v  budú-
com mesiaci mať výplatu.

Ako ocenenie našej práce si veľmi vážime 
Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča, ktorú 

udelilo predstavenstvo Družstevnej únie SR 
v roku 2016 celému nášmu kolektívu.

Veľmi pekne ďakujem s vrelou úctou našej 
predsedníčke pani Anne Huszárovej, ktorá ho 
od vzniku viedla, všetkým bývalým i terajším 
pracovníkom, celému osadenstvu, či už býva-
lému, alebo terajšiemu, COOP PRODUKTU 
SLOVENSKO, Mestskému úradu v Novákoch, 
Úradu práce v Prievidzi, bývalým obchodným 
partnerom.

Veľa vecí nebolo spomenutých a ani sa to nedá, 
pretože popísať tridsať rokov zo života Výrob-
ného družstva invalidov NOVID Nováky by 
bolo na jednu knihu.

Takmer všetci pracovníci sa blížime k dôchod-
kovému veku. Máme v pláne všetci spolu odísť 
a uzavrieť jednu kapitolu života. Veríme, že 
nám to zdravie dovolí, ale dovtedy sa budeme 
tešiť každému jednému dňu, ktorý spolu pre-
žijeme.

Eva Fábryová
členka predstavenstva 

a predsedníčka Komisie SOČZ

30 rokov výrobného  
družstva invalidov NOVID Nováky 
Naše Výrobné družstvo invalidov NOVID No-
váky vzniklo 1. januára 1991 transformáciou 
z výrobného družstva Žiara Zvolen, prevádz-
ka 06 Nováky, ktoré malo v tom čase niekoľko 
prevádzok a bolo nútené vzhľadom na spolo-
čenské dianie v krajine pristúpiť k transformá-
cii.

Deväťdesiate roky
Na začiatku v prevádzke pracovalo okolo 100 
pracovníkov, ktorí boli zamestnaní ešte z čias 
Žiary Zvolen. Časť pracovníkov pracovala 
v prevádzke a časť pracovníkov doma. Väčšina 
domácich pracovníkov pracovala na zlepova-
ní plášteniek do dažďa na impulzných zvárač-
kách. Zmenou spoločenských pomerov v štáte 
štáte a znížením dopytu po našich výrobkoch 
sme museli pristúpiť k nepopulárnym opatre-
niam. Týkalo sa to prepúšťania ľudí. 
 
Ako prvých sme prepustili domácich pracov-
níkov a sústredili sa na výrobné programy kto-
ré sa vykonávali v prevádzke. Materiál sme 

mali ešte z konca osemdesiatych rokov. Takže 
sme nemuseli vynakladať veľké finančné pros-
triedky na kúpu základného priameho mate-
riálu. Pretože trhy aj tak klesali, boli sme nú-
tení predať rodinný dom v neďalekej obci, aby 
sme mohli vyplatiť odstupné ďalším nadbytoč-
ným pracovníkom. V roku 1993 sme sa zasta-
vili na čísle 36 pracovníkov. 

Ako jediný v Československu sme vyrábali ter-
mokriedy pre zváračov, vlasové hygrometre, 
kryty na kočíky z fólie proti dažďu. Ďalší náš 
výrobný program bol výroba nákupných ta-
šiek, plášteniek do dažďa, pracovných košieľ, 
trenírok a onúc, prachoviek, mycích handier, 
plachiet, posteľnej bielizne.

So všetkými týmito výrobkami sme sa zúčast-
ňovali na výstave COOPEXPO v Nitre a na 
Vianočných trhoch v Bratislave. V roku 1997 
pri privatizácii Priemstavu Prievidza, v priesto-
roch ktorého naše družstvo sídlilo, sa nám po-
darilo vďaka pomoci vtedajšieho predsedu vlá-
dy sprivatizovať časť Priemstavu, v ktorej boli 
a sú naše priestory. 

V tom istom roku sme požiadali úrad práce 
o štatút chránenej dielne, pričom chránenou 
dielňou sme odvtedy nepretržite. Obrovská 
vďaka patrí aj pracovníkom COOP PRODUKT 
SLOVENSKO, ktorí nám od samého začiatku 
vzniku samostatného družstva veľmi pomáhali 
a pomáhajú dodnes.

Prvých 10 rokov po miléniu 
Dostávali sme veľké zákazky od Hornonitrian-
skych baní na šitie košieľ, trenírok a onúc. Naši 
ľudia, ktorí boli zameraní na zlepovanie fó-
lie, sa museli prispôsobiť a naučiť sa šiť. Opäť 
s výdatnou pomocou COOP PRODUKT SLO-
VENSKO, ktorý nám poskytol dotáciu na za-
kúpenie šijacích strojov, sme nerušene mohli 
túto zákazku vykonávať do roku 2004. Lenže 
medzitým prišiel do platnosti zákon, že zdra-
votne postihnutí občania museli podstúpiť pre-
hodnotenie svojho zdravotného stavu. Pričom 
viacerým nebol podľa nových predpisov pri-
znaný invalidný dôchodok.

Dovtedy boli niektorí pracovníci podľa záko-
na zdravotne ťažko postihnutí, hoci nepobera-
li invalidný alebo čiastočný invalidný dôcho-

dok. Väčšinu svojho života pracovali v našom 
výrobnom družstve invalidov. Prispôsobovali 
sme im pracovné podmienky, pomáhali sme 
im pri ich pracovnom výkone, zamestnávali 
sme ich na skrátené pracovné úväzky, aby ne-
boli unavení a nakoniec im tvrdý zákon vzal 
status zdravotne postihnutého. Bola to veľká 
nespravodlivosť, a takto sme sa museli rozlúčiť 
s desiatimi pracovníkmi, aby sme si mohli udr-
žať status výrobného družstva invalidov a chrá-
nenej dielne.

A aby toho nebolo málo, spolupráca s Horno-
nitrianskymi baňami začala klesať, boli sme 
vytlačení dovozom lacného čínskeho tovaru. 
Potom prišiel prelomový rok 2005, keď sme 
nadviazali spoluprácu s Yazaki Slovakia, s.r.o., 
so sídlom v Prievidzi pri výrobe komponentov 
do motorových vozidiel. Začali sme plniť ko-
nektory desiatimi káblikmi. Každý káblik bol 
inej farby a mal presné miesto umiestnenia 
v konektore. Po kvalitnom plnení konektorov 
sme boli oslovení na ďalšie projekty. Až ich do 
roku 2010 bolo 64. Túto spoluprácu považuje-
me za najkrajšie a najefektívnejšie obdobie po 
roku 1991. 

V tomto období sme začali zveľaďovať náš 
areál. Budovy dostali v tom čase nový šat, nové 
strechy, kompletne sme oplotili celý areál a vy-
asfaltovali prístupovú cestu. Vymaľovali sme 
všetky miestnosti. Obnovili sme Komisiu sta-
rostlivosti o členov, zaviedli pôžičky pre čle-
nov, príspevky na kultúrne a športove poduja-
tia, zaviedli sme súťaž o najlepšieho pracovníka 
družstva, družstevníctva a k tomu finančné 
ohodnotenie zo strany družstva i COOP PRO-
DUKT, finančné ohodnotenie pri pracovných 
aj životných jubileách, väčšie alebo menšie po-
zornosti pri príležitosti MDŽ, Mikuláša či Via-
noc. 

Udržiavali sme silnú a veľkú spoluprácu so 
špeciálnou školou v Novákoch, ktorá vznikla 
ešte pred rokom 1989. Pracovníkov sme nemu-
seli prepúšťať. Veľmi sa nám darilo. Niektorých 
bývalých pracovníkov, ktorým bol priznaný in-
validný dôchodok po zmiernení zákona, sme 
prijali späť. 

Nikdy by sme si neboli pomysleli, že rok 2010 
prinesie zmenu tým, že Yazaki Slovakia odíde 
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Pandémia koronavírusu COVID-19 sužuje 
svet už viac ako rok. Všetky odvetvia sa museli 
prispôsobiť novým pravidlám a neobišlo to ani 
školy. Vzdelávame sa v nových časoch. Tak by 
sa dal opísať učebný proces posledných mesia-
cov nielen vo svete, ale aj v našej škole.

Brány školy sa zavreli 5. októbra 2020 a učenie 
sa prenieslo opäť zo školských lavíc do našich 
domovov, obývačiek a detských izieb. V našej 
škole prebehol prechod na dištančné vzdeláva-
nie bez väčších problémov. Pedagógovia rea-
lizujú svoje online hodiny väčšinou prostred-
níctvom portálov ZOOM a MS Teams, kde sa 
okrem výučby prenieslo aj skúšanie. Pri zasie-
laní, alebo kontrolovaní poznámok využívajú 
viac portál Edupage. Online výučba sa riadi 

aktuálnym rozvrhom a pedagógovia sa zame-
riavajú na to podstatné, s cieľom eliminovať 
menej dôležité informácie.

Je potrebné vyzdvihnúť snahu pedagógov o čo 
najlepšie zvládnutie celej situácie spojenej 
s prechodom výučby do online priestoru. Na-
ozaj to nie je jednoduché tak pre nich, ako aj 
pre žiakov, ktorí sú sociálne izolovaní, postup-
ne strácajú režim a sú menej sústredení ako na 
klasických hodinách. Kontakt učiteľa so žia-
kom v triede jednoducho chýba.

Práve pedagógovia pomáhajú študentom pre-
žiť obdobie izolácie, keď sa nemôžu stretávať 
so svojimi rovesníkmi v každodennom živote. 
V neposlednom rade sa zlepšila schopnosť vy-
užívať nové médiá a zručnosť pracovať s nimi. 
Žiaci sa učia orientovať v rôznych programoch 
a systémoch vzdelávania, čo môžu neskôr vyu-
žiť vo svojom kariérnom raste. Online vyučo-
vanie rešpektuje osobitné tempo štúdia našich 
študentov, ktorí sa môžu učiť svojím vlastným 
štýlom a spôsobom. Učitelia sú im vždy nápo-
mocní a ochotní pomôcť.

V decembri sme využili možnosť návratu do 
škôl pre žiakov končiacich ročníkov v skupi-
nách 5 + 1, zabezpečili sme tak výučbu od-
borného výcviku a profilových predmetov 

potrebných k maturitnej a záverečnej skúške. 
Polročnú klasifikáciu sme presunuli na 2. mar-
ca 2021, dali sme tak možnosť dosiahnuť lepšie 
študijné výsledky aj slabším žiakom.

Od 8. februára 2021 opäť nastúpili na prezenč-
nú formu teoretického aj praktického vyučo-
vania len žiaci končiacich ročníkov, je to päť 
tried, z toho dve sú triedy s učebnými odbormi 
a tri triedy so študijnými odbormi. Pripravuje-
me sa na maturitné a záverečné skúšky.

Prajeme všetkým hlavne pevné zdravie a zvlád-
nutie týchto náročných časov.
     

Mgr. Milan Sova

Tak ako iné školy na Slovensku aj SSOŠ Bar-
dejov ostala rozhodnutím Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR zatvorená 
a učitelia a žiaci si museli zvyknúť na online 
priestor a online komunikáciu. Začala sa vý-
učba prostredníctvom aplikácie Webex. Po 
prvých pokusoch a prvotnej nervozite sme to 

všetci rýchlo zvládli a rozvrh hodín zo ško-
ly presunuli do domácností. 8. februára 2021 
sa však výučba v  našej škole začala opäť pre-
zenčne. Po otestovaní antigénovými testami na 
COVID-19 nastúpili na prezenčné vyučovanie 
žiaci končiacich ročníkov v študijných odbo-
roch kozmetička a vizážistka, propagačná gra-

fika, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 
podnikanie v remeslách a službách. V malých 
skupinách podľa rozdelenia sa začalo prezenč-
ne aj praktické vyučovanie, keďže praktické 
zručnosti sa online komunikáciou získavajú 
pomerne ťažko. Do učebného procesu nastúpi-
lo viac ako 90 % žiakov a učiteľov.

Navzájom si držíme palce, aby prezenčná vý-
učba zotrvala v našej škole čo najdlhšie, preto-
že nielen fyzické zdravie je dôležité, ale aj psy-
chická pohoda, sociálne kontakty a vzdelanie.

Mgr. Mária Pinzíková

Ako učíme v SSOŠ Poprad – Veľká počas pandémie

Dištančné vzdelávanie v SSOŠ Bardejov

Dňa 19. apríla 1991 sa začala písať história 
slovenského športového výrobcu, ktorého za-
kladateľmi boli Ing. Bobák, Ing. Macko, Ing. 
Jedlák a panie Harichová a Hlinková, býva-
lí členovia výrobného družstva PLETA. Títo 
členovia boli zároveň pokračovateľmi prevza-
tej časti PLETA, v.d. vrátane jej zamestnan-
cov. Výrobné družstvo vo svojich počiatkoch 
zamestnávalo aj zdravotne znevýhodnených 
pracovníkov v značnom počte a existovalo ako 
družstvo invalidov. 

Pôvodne výrobné družstvo nieslo názov FOR-
TUNA, v. d. a názov zmenilo v roku 1993 
z komerčných dôvodov na ATAK, v. d. Znač-
ka ATAK je k dnešnému dňu synonymom pre 
tradičnú a hlavne kvalitnú slovenskú športo-
vú výrobu, ktorá počas 30 rokov svojej exis-
tencie prechádzala neustálymi inováciami, 
vďaka ktorým si vedela udržať svoje prvenstvo 
na slovenskom športovom trhu, no rozhodne 
sa nestratila ani v tom medzinárodnom a ce-
losvetovom.

Dôležitou etapou vo vývoji družstva boli 
účasti na svetových výstavách ISPO Mníchov 
a SportPrag za spoluúčasti českého minister-
stva hospodárstva, ale aj s pomocou personál-
nej podpory SZVD (dnes COOP PRODUKT 
SLOVENSKO). Tieto účasti boli základom na 
nadviazanie mnohých medzinárodných vzťa-
hov a získania cenných informácií.

ATAK, v. d., už od začiatku svojej existencie 
mal svoj cieľ jasný, a to ponúknuť vysokokvalit-
né športové a voľnočasové oblečenie pre širo-
kú škálu športov v optimálnej cene a flexibilite. 
Samotný dôkaz o spokojnosti s kvalitou pro-
duktov je nespočetné množstvo vyrobeného 
športového výstroja pre reprezentačné výpravy 
(ako je Slovenský olympijský a paralympijský 
výbor, hokejová, hokejbalová, gymnastická, 
lakrosová reprezentácia a mnohé iné). Špor-
tovým servisom sme zabezpečovali a v súčas-
nosti aj zabezpečujeme extraligové hokejové, 
futbalové, volejbalové, hádzanárske kluby. Spo-
kojnosť s kvalitou a dobré referencie prekroči-
li aj hranice Slovenska, kde družstvo oblieka 
mnohé športové kluby a zoskupenia v Európe, 
Kanade, ale aj ďalekom Japonsku alebo Južnej 
Afrike.

Pre udržateľnú úspešnosť bola nevyhnutná aj 
neustála technologická inovácia. ATAK, v. d., 
prišiel ako prvý v rámci bývalého Českosloven-
ska s technológiou sublimačnej tlače, ktorá ju 
postavila na špičku športového trhu už v bý-
valom Československu. Nové možnosti otvo-
rením hraníc dovolili sledovanie najaktuálnej-
ších technologických a materiálových trendov, 
ktorými sme začali plniť aj najnáročnejšie po-
žiadavky športovcov.

Tridsať rokov je dlhý čas a počas tohto obdo-
bia ATAK, v. d., mimo úspechov zaznamenal 
zložité obdobia, ktoré mu skomplikovali exis-
tenciu a spôsobili ekonomické problémy. Bolo 
to hlavne v období hospodárskej krízy a hlav-
ne v čase, keď sa otvoril európsky trh dovozu 
ázijských produktov. Nízka kúpyschopnosť na 
Slovensku nahrávala lacným a hlavne menej 
kvalitným produktom z Ázie. Tento okamih 
vytvoril prepad efektivity a vytvoril prekážku, 
ktorú muselo družstvo pred sebou tlačiť nie-
koľko rokov. Na tento trend absolútne neza-
reagovalo Slovensko a radšej zvolilo postup-
né vypredávanie domáceho potenciálu, čo 
bolo podstatne jednoduchšie. Nedostatočná 
bola podpora zo strany štátu na nákup nových 
technológií, a tak sa inovačný proces spomalil 
a ATAK, v. d., strácal svoju konkurencieschop-
nosť. To, že aj v takýchto podmienkach sa udr-
žal pri živote a zachránila sa pôvodná sloven-
ská značka, je zásluha mimoriadnej obetavosti 
a úžasného vzťahu všetkých členov a zamest-
nancov družstva, ktorí s maximálnym nasade-
ním čelili nepriaznivým podmienkam. Až to 
nakoniec vyšlo, aj keď za cenu nejakých obetí, 

družstvo stabilizovalo svoju ekonomickú situá-
ciu. K momentálnej stabilizácii výrazne prispe-
la aj finančná výpomoc od COOP PRODUKT 
SLOVENSKO, ktorú si ATAK, v. d., veľmi cení. 
Základom na úspešné pokračovanie by mala 
byť novoinštalovaná technológia digitálnej tla-
če bavlny s následným laserovým vyrezávaním, 
ktorá by mala výrazne rozšíriť portfólio pro-
duktových možností, ako aj kvalitu, flexibilitu 
a v neposlednom rade produktivitu výrobného 
procesu.

Ako celý svet, tak aj ATAK, v. d., bol zasiahnutý 
pandemickou situáciou, ktorá k dnešnému dňu 
stále nemá rozuzlenie. Družstvo bolo nútené 
z  dňa na deň zmeniť svoj výrobný program, 
aby vedelo zabezpečiť naplnenie výrobných 
kapacít a ponúknuť pandémiou postihnutému 
trhu produkt, ktorý akútne potreboval. Výro-
bou rúšok vedelo družstvo udržať stabilné fun-
govanie a vyrobilo nespočetné množstvo rúšok 
takmer pre všetky odvetvia - od záchranných a 
silových zložiek cez predajné reťazce, výrobné 
podniky, poisťovne a mnohé iné.

Aktuálna situácia a protipandemické opatrenia 
značne obmedzili športové súťaže, ktoré majú 
silný vplyv na dopyt po produktoch tímového 
športu. Napriek nepriaznivej situácií sa sna-
ží ATAK, v. d., sústrediť na posilnenie preda-
ja produktov prostredníctvom internetu, ktorý 
z dôvodu aktuálnej situácie prežíva silný nárast 
v objeme zákazníkov, ktorí sa čoraz viac začí-
najú venovať individuálnemu športu alebo ak-
tivitám, ktoré aktuálna situácia dovoľuje.
ATAK, v. d., verí, že táto situácia sa v dohľadnej 
budúcnosti stabilizuje, aby úspešne mohlo za-
bezpečiť vybavenie pre športovcov na blížiaci 
sa športový sviatok olympijských a paralympij-
ských hier v Tokiu.

Uvedomujeme si, že čas nie je možné zasta-
viť, a tak je nevyhnutná príprava na generačnú 
výmenu, ktorej sa vedenie družstva venuje už 
posledných 5 rokov, aby pripravilo schopných 
pokračovateľov v nastolenej vízii. Budeme im 
pomáhať a držať palce, aby po stabilizácii po-
merov vo svete v dôsledku pandémie úspešne 
zvládali rozvíjať značku ATAK, ktorá oslavuje 
toto výnimočné 30. výročie.

Bc. Ivan Bobák

30 rokov výrobného družstva ATAK Prešov

Predseda družstva Ing. Peter Bobák 
pri vykonávaní ešte vtedy manuálnej 
sieťotlače v roku 1991

ATAK v.d. na výstave ISPO Mníchov v roku 1996 Vývojové oddelenie, kde vznikajú nové produkty. 



NO CPS DOKORÁN zaujalo nás

1918

Úvod do problematiky
Pojem správa registratúry označuje komplex-
ný súbor činností počnúc samotným vznikom 
registratúrneho záznamu, pokračujúc proce-
som jeho evidovania, správneho uloženia, ná-
ležitej ochrany, prístupu k nemu a napokon aj 
zabezpečenie jeho vyradenia. Za registratúrny 
záznam je považovaná každá informácia či už 
v elektronickej, alebo neelektronickej podobe, 
ktorú pôvodca registratúry eviduje vo svojej 
evidencii. Základnou právnou normou upra-
vujúcou povinnosti vo vzťahu k registratúre je 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratú-
rach a o doplnení niektorých zákonov („zákon 
o archívoch a registratúrach“) a vykonávajúca 
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o archívoch a registratúrach.

Pôvodca registratúry je právnická osoba ale-
bo fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká re-
gistratúra. Medzi takýchto pôvodcov registra-
túry patria na Slovensku aj výrobné družstvá. 
Tie sú obvykle začlenené do predarchívnej 
starostlivosti štátnych archívov s regionálnou 
územnou pôsobnosťou, zriaďované Minister-
stvom vnútra SR, ktoré je ústredným orgánom 
štátnej správy na úseku archívov a registratúr. 
Prostredníctvom týchto archívov vykonáva mi-
nisterstvo štátny odborný dozor, schvaľuje smer-
nice na správu registratúry, rozhoduje o vyrade-
ní registratúrnych záznamov a podobne.

Ministerstvo rozlišuje niekoľko kategórií pô-
vodcov registratúry a podľa zaradenia jednotli-
vých subjektov do týchto kategórií im aj určuje 
povinnosti. Treba podotknúť, že o zaradení do 
kategórie pôvodcov rozhoduje príslušný štátny 
archív. Územná pôsobnosť štátnych archívov 
podľa okresov na Slovensku je uvedená v prí-
lohe č. 1 zákona o archívoch a registratúrach. 

Výrobné družstvá sú štandardne zaradené 
v  II.  kategórii pôvodcov registratúry, pričom 
je potrebné zamerať sa v spomínanom zákone 
najmä na ustanovenia § 16 ods. 2, ktoré taxa-
tívne vymenúvajú povinnosti na úseku správy 
registratúry. Pripomeňme si tie najdôležitejšie 
z nich:
•  evidovať všetky záznamy (v registratúrnom 

denníku),
•  vypracovať smernicu na správu registratúry 

– registratúrny plán, ktorý podlieha schvá-
leniu príslušného štátneho archívu,

•  zabezpečovať správu registratúry (teda všet-
ky procesy spomenuté v úvode článku); 
osoba zodpovedná za správu registratúry 
musí mať najmenej úplné stredné vzdelanie,

•  umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré 
zaručujú jej zachovanie,

•  umožňovať výkon štátneho odborného do-
zoru nad správou registratúry,

•  vyraďovať pravidelne registratúrne zázna-
my len so súhlasom ministerstva (povin-
nosť vyraďovať záznamy je daná najmenej 
raz za 5 rokov, družstvá nesmú zničiť žiaden 
záznam bez vydaného rozhodnutia zo stra-
ny ministerstva – nerozhoduje pritom, aký 
ma registratúrny záznam formát, či elektro-
nický, alebo neelektronický),

•  odovzdať archívne dokumenty po vyraďo-
vacom konaní do archívu (za archívne do-
kumenty sú považované tie registratúrne 
záznamy, ktoré majú trvalú dokumentár-
nu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska 
a Slovákov a rozhodne o nich príslušný ar-
chív).

V súčasnosti sa čoraz viac úraduje elektronic-
ky, využívajú sa elektronické schránky či elek-
tronické formuláre. Treba pamätať však na to, 
že elektronický dokument – hoci sa to na prvý 
pohľad nemusí tak zdať, má rovnakú hodnotu 

ako neelektronický (papierový) registratúrny 
záznam. Musí však obsahovať aj štruktúrované 
údaje o jeho obsahu a družstvo takýto doku-
ment musí uchovávať na dátovom nosiči. 

Okrem iného musí družstvo uchovávať elek-
tronický registratúrny záznam počas jeho leho-
ty uloženia spôsobom zaručujúcim hodnover-
nosť pôvodu elektronického registratúrneho 
záznamu, neporušiteľnosť jeho obsahu a jeho 
čitateľnosť vrátane údajov o jeho správe. Zjed-
nodušene povedané, ak vám je do elektronickej 
schránky doručený úradný záznam, je potreb-
né ho v elektronickej podobe aj uchovať. Vyu-
žiť na to môžete modul dlhodobého uchováva-
nia, no ak využívate elektronický informačný 
systém na správu registratúry, je potrebné ten-
to záznam uložiť aj tu. Tieto spôsoby uloženia 
by mali garantovať jeho neporušiteľnosť a tiež 
aj čitateľnosť. Vyradiť (vymazať) takýto elek-
tronický záznam je možné len v riadnom vy-
raďovacom konaní a po vydaní rozhodnutia zo 
strany ministerstva.

Je potrebné si uvedomiť, že hoci správa regis-
tratúry vo výrobných družstvách môže byť po-
važovaná za akúsi byrokratickú záťaž, riadna 
evidencia všetkých záznamov, ich systematic-
ké zaraďovanie do spisov a logické usporia-
danie do vecných skupín podľa registratúrne-
ho plánu zaručuje aj efektívnu administratívu, 
ale to len v prípade, že zamestnanci postupujú 
pri manipulácii s registratúrnymi záznamami 
v súlade so správnymi postupmi.

V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na regis-
tratúrny plán, ktorý jej povinnou vnútornou 
smernicou a správne postupy pri evidovaní re-
gistratúrnych záznamov a spisov.

Mgr. Adrián Lančarič, PhD.

Správa registratúry vo výrobných družstváchZačiatkom minulého roka sme začali a záro-
veň aj skončili so spoločenskými aktivitami. 
Karnevalová tradícia nášho zariadenia otvára 
nový rok spoločnými farebnými maskami, tan-
com, spevom a rôznymi hrami. To bola naša 
akoby bodka za spoločenskými aktivitami. Pri-
šla zvláštna choroba, ktorá zrazu zo dňa na deň 
uzavrela riadny chod života celej našej spoloč-
nosti - naše zariadenie nevynímajúc. A s ňou 
prišli rôzne druhy obmedzení, zákaz vychádza-
nia, stretávania, nosenie rúška a celý rad ďal-
ších, pre nás dosiaľ nepoznaných zákazov a ob-
medzení, na ktoré nebol nikto z nás pripravený.

Kontakt s prijímateľmi bol obmedzený na te-
lefonický a internetový len na krátky čas, prí-
padne na kontakt osobný na žiadosť prijí-
mateľa v  jeho rodinnom prostredí, ale tiež za 
prísnych opatrení. Tak sa postupne začali strá-
cať zabehané línie našej spoločnej práce, ale 
hlavne kontakt klienta s okolím. Začiatkom 
leta sa začali postupne otvárať zariadenia s ur-
čitými obmedzeniami. Prijímatelia začali ako-
by znova získavať staré návyky, boli iní, akoby 
niečo očakávali, či sa niečoho báli. Preto sme 
si museli znova začať zvykať jeden na druhého 
a postupne hľadať možnosti, ktoré by odpútali 
naše mysle od takej veľmi citeľnej témy coro-
na a strachu z nej. Dlhé rozhovory, počúvanie 
relaxačnej hudby, motivačné príbehy postupne 
začali meniť správanie prijímateľov a samot-
ný prístup. Aktivovali sme prístup k interne-
tovej grafomotorickej zručnosti, kde si klienti 
môžu osvojovať pamäťové a zrakové zručnosti, 
ale aj rozvoj jemnej motoriky obkresľovaním 

symbolov a predkreslených obrázkov, čo tiež 
na chvíľu odpútalo pozornosť od spoločenskej 
situácie. No a v neposlednom rade sme svoju 
pozornosť zamerali na pracovnú terapiu vyrá-
baním rôznych, tentoraz vianočných dekorá-
cií a tým sme celkom zabudli na rôzne zákazy 
a obmedzenia.
Keďže sme nemohli svoje výrobky vystaviť 
v bazáre, rozhodli sme sa urobiť radosť ľuďom, 
ktorí nás nejakým spôsobom podporujú, ale-
bo v minulosti podporili či už finančne, milým 
slovom, zážitkovým vzdelávaním, alebo iným 
spôsobom.

Najviac radosti nám prejavila naša krstná  
Ing. Iveta Chmelová, ktorá nás nielen obdarila 
vianočným darčekom plným prekvapení, slad-
kosťami a kreatívnymi pomôckami, ale vďaka 
nadácií NOVOSŤ z Levíc poskytla aj finančnú 
formu pomoci na rozvoj pracovnej zručnosti 
prijímateľov na vybavenie dielničky, kde sme 

zakúpili lupienkovú pílku na vyrezávanie dre-
vených predmetov a k tomu potrebné remesel-
né náradie. Okrem iného aj šijací stroj na tvor-
bu textilných dekorácií.
 
Nový rok 2021 sa protipandemickými opatre-
niami nijako zvlášť nezmenil a naše fungovanie 
a pozornosť klientov sme zamerali na pracov-
nú terapiu vyrábaním dekoračných predmetov. 
Pracovníčky zariadenia ušijú maketu nejakého 
predmetu a klienti ju vyplnia vatelínom a do-
tvoria drobnými kvetinkami, vtáčikmi, gom-
bíkmi, stužkami a inými drobnými ozdôbkami. 
Tak si urobíme nielen radosť a spestríme naše 
priestory, ale možno znova potešíme niekoho 
z našich blízkych a zároveň veríme, že sa opat-
renia čoskoro dostanú do normálu a my začne-
me obnovovať aj iné aktivity spoločenského 
charakteru, na ktoré sa nesmierne tešíme.

Bc. Silvia Vaľková

Corona a jej protipandemické opatrenia 
ovplyvnili prácu v zariadení DOSOS, n. o.

Vianoce sú časom plným tajomstiev, snov, želaní a prekvapení rôzneho charakteru. 
Jedným z prekvapení bola škatuľa plná darčekov od krstnej mamy Ivetky Chmelo-
vej z Bratislavy, ktorá k nám dorazila kuriérskou službou počas adventného obdo-
bia. Naozaj nečakané prekvapenie, previazané štedrosťou v podobe balíčkov a ma-
teriálov na tvorenie, ale aj láskyplným milým slovom a pozdravom.

Za všetko krstnej mame pekne ĎAKUJEME a prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia v rodinnom a pracovnom živote.

DOSOS, n. o., Sobrance

Vianočné prekvapenie
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Dňa 1. januára 2021 vstúpil do účinnosti zákon 
č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podni-
kateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zá-
kon“). Hlavným cieľom zákona je nadviaza-
nie na právnu úpravu dočasnej ochrany podľa 
zákona č. 62/2020 Z. z., ktorá bola časovo ob-
medzená do 31. decembra 2020, a tiež prijatie 
opatrení potrebných na prekonanie ekonomic-
kej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou CO-
VID-19, ako aj na zlepšenie kvality podnikateľ-
ského prostredia. Keďže pandémia COVID-19 
nie je stále na ústupe, cieľom zákonodarcu je 
poskytnutie dostatočného časového rámca 
podnikateľom vo finančných ťažkostiach.

1. Kedy môže podnikateľ získať ochra-
nu pred veriteľmi?
O dočasnú ochranu môžu požiadať len pod-
nikatelia, u ktorých existuje predpoklad živo-
taschopnosti ich podniku a s dočasnou ochra-
nou súhlasia aj jeho rozhodujúci veritelia. Účel 
dočasnej ochrany je upravený v § 1 zákona, 
a to „vytvorenie časovo obmedzeného rámca na 
ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podpo-
ru podnikateľov vo finančných ťažkostiach, 
ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní 
a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, 
know-how a priniesť vyššiu mieru uspokoje-
nia pohľadávok veriteľov“.

2. Aké sú podmienky na poskytnutie 
dočasnej ochrany?
Oprávnenými subjektmi na poskytnutie do-
časnej ochrany sú podnikatelia, ktorý majú 
na území Slovenskej republiky centrum hlav-
ných záujmov. Žiadosť musia podať prostred-
níctvom na to určeného formulára a žiadateľ je 
povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpo-
klady na poskytnutie dočasnej ochrany, a to že:

•  je oprávnený podať žiadosť a podaním žia-
dosti sleduje účel dočasnej ochrany,

•  s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovič-
ná väčšina jeho veriteľov,

•  mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, 
nemá povinnosť podať návrh na vyhláse-
nie konkurzu a vo vzťahu k nemu nepôso-
bia účinky začatia konkurzného konania, 
vyhlásenia konkurzu, začatia reštruk-
turalizačného konania alebo povolenia 
reštrukturalizácie,

•  vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné ko-
nanie alebo obdobné vykonávacie konanie,

•  vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo 
inej majetkovej hodnote patriacej k podni-
ku nebol začatý výkon záložného práva,

•  v posledných 12 mesiacoch pred podaním 
žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné 
zdroje, neurobil opatrenia ohrozujúce fi-
nančnú stabilitu jeho podniku,

• vedie riadne účtovníctvo,

•  v posledných 48 mesiacoch nebol v dočas-
nej ochrane,

•  je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora.

3. Aké sú účinky poskytnutia dočasnej 
ochrany?
Zákon v §10 ustanovuje, aké sú účinky poskyt-
nutia dočasnej ochrany:
 •  počas dočasnej ochrany nemožno rozhod-

núť o začatí konkurzného konania voči 
podnikateľovi pod dočasnou ochranou,

•  podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je 
počas trvania dočasnej ochrany povinný 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu na 
svoj majetok,

•  v exekučnom konaní nemožno postih-
núť podnik, vec, práva alebo iné majetkové 
hodnoty patriace podniku pre pohľadávku 
vzniknutú pred dočasnou ochranou. Zákon 
však taxatívne vymedzuje prípady, kedy je 
exekvovať možné, napr. vymáhanie neopráv-
nenej štátnej pomoci, pohľadávky vzniknutej 
pri realizácii spoločných programov Sloven-
skej republiky a Európskej únie financova-
ných z fondov Európskej únie a pod.,

•  voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou 
nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla 
voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou 
pred poskytnutím dočasnej ochrany, začať 
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujú-
ceho sa na podnik, vec, právo alebo inú ma-
jetkovú hodnotu patriacu k podniku a také-
to zabezpečovacie právo vykonať,

•  proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod 
dočasnou ochranou vznikla po poskytnu-
tí dočasnej ochrany, nie je možné započí-
tať spriaznenú pohľadávku, ktorá vznikla 
voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou 
pred poskytnutím dočasnej ochrany,

•  pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou 
ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím 
dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná 
strana počas trvania dočasnej ochrany vy-
povedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo 
odoprieť plnenie zo zmluvy; na ustanove-
nia zmlúv s podobným obsahom a účinkami 
sa neprihliada, ibaže by boli splnené záko-
nom požadované podmienky (napr. ohroze-
nie prevádzky podniku druhej strany),

•  lehoty na uplatnenie práva voči podnika-
teľovi pod dočasnou ochranou (napr. uplat-
nenie nárokov z odporovateľných právnych 
úkonov) počas trvania dočasnej ochrany 
neplynú.

 4. Aké sú práva a povinnosti podnika-
teľa pod dočasnou ochranou?
• Prednostné uhrádzanie záväzkov
  Hlavným cieľom dočasnej ochrany je pre-

klenutie nepriaznivej finančnej situácie 
podnikateľa. Podnikateľ má preto právo 
uhrádzať prednostne záväzky bezprostred-
ne súvisiace s bežnou podnikateľskou čin-
nosťou a s plneniami potrebnými na za-
chovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli 
po poskytnutí dočasnej ochrany pred skôr 
splatnými záväzkami a prednostne ne-
spriazneným veriteľom.

•  Uprednostnenie spoločného záujmu veri-
teľov

  Cieľom zákonodarcu je zabrániť podnikate-
ľovi pod dočasnou ochranou uskutočňovať 
určité právne úkony, ktoré by boli v rozpo-
re so záujmami veriteľov. Zákon ukladá po-
vinnosť uprednostnenia záujmu veriteľov 
pred vlastnými záujmami alebo záujmami 
iných osôb, a to najmä zákazom rozdele-
nia zisku alebo iných vlastných zdrojov, ale-
bo vrátenia úveru, na ktoré sa spriaznenej 
osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej 
ochrany.

• Obmedzenie majetkových dispozícií

  Podnikateľ má povinnosť zdržať sa na-
kladania s majetkom, pokiaľ by malo ísť 
o podstatné zásahy, ktoré by spôsobili jeho 
zmenšenie alebo ak by išlo o nakladanie nie 
typické pre podnikateľskú činnosť.

• Register partnerov verejného sektora
  Podnikateľ musí byť počas celého obdobia 

dočasnej ochrany zapísaný v registri verej-
ného sektora.

5. Môže podnikateľ využiť aj úverové 
produkty?
Podnikateľ vo finančných ťažkostiach musí 
často riešiť svoju finančnú situáciu prostred-

níctvom úverového financovania. Vzhľadom 
na skutočnosť, že ide o nový záväzok podnika-
teľa, sú stanovené pravidlá, za akých môže byť 
úver podnikateľovi poskytnutý. Úver môže byť 
poskytnutý iba na účel zachovania prevádzky 
podniku, za obvyklých úverových podmienok, 
zákon upravuje právo zabezpečených veriteľov 
prednostne poskytnúť podnikateľovi úver. 

Veriteľ, ktorý poskytne podnikateľovi pod do-
časnou ochranou úver a voči podnikateľo-
vi bude následne v období 5 rokov vyhlásený 
konkurz, bude mať výhodu pri uspokojovaní 
z  majetku podnikateľa (úpadcu) oproti ostat-
ným veriteľom. 

Veriteľ bude mať prednostné právo na uspo-
kojovanie nezabezpečených pohľadávok pred 
nezabezpečenými pohľadávkami ostatných 
veriteľov. V prípade, ak pôjde o  zabezpečenú 
pohľadávku, veriteľ sa uspokojí zo zabezpeče-
nej pohľadávky. Aby veriteľovi patrila priorita 
uspokojenia nárokov z úverového financova-
nia, musí do 30 dní od zániku dočasnej ochra-
ny podať návrh na uloženie zmluvy o úverom 
financovaní do zbierky listín.

6. Dokedy sa poskytuje dočasná  
ochrana?
Na základe žiadosti sa dočasná ochrana po-
skytuje na tri mesiace a uplynutím tejto leho-
ty sa považuje za ukončenú, ak podnikateľ pod 
dočasnou ochranou nepožiada o jej predĺže-
nie. Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže 
požiadať súd o jej predĺženie, pričom ak súd 
takejto žiadosti o predĺženie dočasnej ochra-
ny vyhovie, predlžuje sa na ďalšie tri mesia-
ce. Z uvedeného vyplýva, že maximálna leho-
ta poskytnutej a predlženej dočasnej ochrany 
trvá šesť mesiacov. Je potrebné zdôrazniť, že 
o predĺženie dočasnej ochrany možno žiadať 
len raz, teda nie je možné žiadať o predĺže-

nie poskytnutej dočasnej ochrany opakovane 
a jej maximálna dĺžka trvania je šesť mesiacov, 
pričom opätovne môže byť poskytnutá až po 
uplynutí 48 mesiacov od jej zániku.

7. Aké sú zmeny v malom konkurze?
Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa zá-
konom mení aj právna úprava malého konkur-
zu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruk-
turalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá má 
za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu 
tzv. malého konkurzu. Inšpiráciou tejto práv-
nej úpravy je právna úprava oddlženia. V ma-
lom konkurze sa upravuje pôsobnosť správcu 
skôr ako administrátora konania, kde riešenie 
miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako 
aj obsah majetkovej podstaty je viac postavené 
na iniciatíve veriteľov. Konkurz v prípade malé-
ho konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom 
neexistuje záujem na pokračovaní v prevádzke 
podniku, resp. je zanedbateľný, a jednoznačne 
prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich 
pohľadávok. Cieľom zákona je preto jednodu-
ché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné 
konanie. Upravujú sa súčasne aj zodpovednost-
né mechanizmy a sankcie, ktoré možno uložiť 
štatutárnemu orgánu úpadcu za porušenie jeho 
povinností v malom konkurze.

Pozitívom právnej úpravy dočasnej ochrany 
podnikateľov je, že poskytuje viacerým podni-
kateľom možnosť dočasne preklenúť finančné 
problémy súvisiace s pandémiou COVID-19, 
avšak za negatívum považujeme relatívne krát-
ke obdobie jej poskytnutia. Len čas ukáže, či 
bude potrebná novelizácia zákona, prípad-
ne vytvorenie iného právneho inštitútu, ktorý 
ponúkne priestor na zastabilizovanie podni-
kov s  dôrazom na zachovanie zamestnanosti 
a riadne uspokojenie veriteľov.

JUDr. Monika Zatkalíková

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov 



Kraslice, ozdobené vajíčka, sú ako 
jeden z významných dokladov tra-
dičného ľudového umenia symbo-
lom jarného oživovania prírody 
a  predstavujú obetný, obradový 
alebo osobný dar. Na Slovensku sa 
až do súčasnosti zachovalo mnoho 
spôsobov ich zdobenia, za čo mož-
no vďačiť jednak stretávaniu kultúr 
na našom území v minulosti, jed-
nak vplyvu vajíčka ako symbolu 
znovurodiaceho sa života nielen 
v súvislosti s obradmi vítania jari, 
ale aj v hospodárskom a spoločen-
skom živote našich ľudí. 

Väčšina kraslíc mala v minulosti 
špecifické regionálne i lokálne zna-
ky, prejavujúce sa nielen v použitej 
technike výzdoby, ale aj v uplatne-

ní výzdobných ornamentálnych 
prvkov.
Kraslicová tvorba bola typická pre 
celé Slovensko. Výrobcovia z vý-
chodného Slovenska boli známi 
batikovaním vajec s figurálnymi 
motívmi a s nápismi. V Krásne nad 
Hornádom, v gemerských i novo-
hradských obciach bolo v minulos-
ti známe, i keď nie veľmi rozšírené, 
okovanie vajec a v okolí Bardejova 
robili vajcia drevené.

V kysuckých obciach s drotárskou 
tradíciou a v obciach v okolí Žili-
ny zdobili vajíčka odrôtovaním. 
Sklené vajíčka robili šikovní sklári 
v  Utekáči v okrese Poltár. Kyseli-
nou dusičnou sa leptali v obciach 
Novohradu. 

V okolí Levíc, Senice, Myjavy, 
Trenčína, v oblasti Vlárskeho prie-
smyku i v okolí Púchova zdobili va-
jíčka vyškrabovaním. 

Na západnom Slovensku bolo 
rozšírené aj oblepovanie jednofa-
rebnou slamou. Pôvodne najmä 
v  okolí Bratislavy a obciach okre-
su Topoľčany. Sklári v Lednických 
Rovniach zhotovovali s obľubou 
sklené vajíčka.

Pôvodne sa zdobili predovšetkým 
varené biele slepačie vajíčka s pev-
nou škrupinou z jarnej znášky. Me-

nej často sa v minulosti zdobili vy-
fúknuté vajcia inej domácej hydiny. 
Charakter kraslíc určuje aj použitie 
farieb. Obľúbené a rozšírené na ce-
lom Slovensku bolo farbenie vajec 
v odvare z cibuľových šupiek. 

Červená bola v minulosti vo vše-
obecnosti najobľúbenejšou farbou 
rastlinného pôvodu na zdobenie 
kraslíc a pripravovala sa aj varením 
slivkového dreva či fuksie, alebo 
lúhovaním roztlčenej pálenej tehly. 
K tradičným farbám patrila aj žltá, 
zelená a čierna. Žltá sa získavala 
varením kôry divej jablone, mladé-
ho obilia, najmä ovsa, rasce, zázvo-
ru, lipového kvetu vo vode či lúho-
vaním šafranu v teplej vode alebo 
liehu. Zelená sa dosiahla varením 
jarnej oziminy, sena ďateliny, mla-
dej trávy, špenátu, petržlenovej 
vňate. Načierno sa farbili vajcia 
roztokom zo sadzí a z hrdzavých 
klincov varených vo vode z kyslej 
kapusty. Oranžová a v niektorých 
oblastiach aj hnedá sa pripravova-
la varením šupiek červenej cibule, 
orechových listov a škrupín, sliv-
kovej a brezovej kôry, ale aj rozo-
mletého žita s pridaním pálenky. 
Ostatné farby, modrá a fialová sa 
kupovali, hoci fialovú si vedeli pri-
praviť ľudia aj sami doma varením 
atramentových ceruziek, červenej 
kapusty a cvikly.

Metód zdobenia vajíčok bolo po-
merne dosť, medzi tie tradičné pat-
rilo voskovanie. Najrozšírenejšia 
a na motívy najbohatšia technika 
zdobenia vajíčok nielen na Sloven-
sku, ale aj u susedných slovanských 
národov je batikovanie. K menej 
náročným tradičným metódam 
patrí leptanie. Táto technika je za-
ložená na postupnom odstraňova-
ní farby zo zafarbeného povrchu 
škrupiny. K najstarším spôsobom 
patrilo leptanie kyselinou mravčou 
vkladaním zafarbených vajíčok do 
mraveniska. Ako leptadlo sa však 
používal aj ocot či šťava z kyslej ka-

pusty. Ďalšou technikou zdobenia 
je vyškrabávanie. Tejto výzdobnej 
technike sa vzhľadom na nároč-
nosť na čas, precíznosť i trpezlivosť 
venovali len najlepší výrobcovia. 
Najjednoduchšou plastickou tech-
nikou zdobenia je obväzovanie 
bielych vajec listami zo stromov, 
trávou, kvietkami, lístkami ďateli-
ny, petržlenovou vňaťou či jedľový-
mi vetvičkami. Použitie materiálov 
ako textil, nitky či farebný papier 
pri zdobení kraslíc je mladšieho 
dátumu a na vidiek sa rozšírilo 
z  mestského prostredia. V  súčas-
nosti takmer zabudnutú techniku 
okúvania kraslíc ovláda len pár vý-
robcov, vychádza z tradície skúšok 
zručnosti mladých kováčskych to-
varišov.

Samostatnou kapitolou je použí-
vanie vzorov. Výrobcovia zdobia 
kraslice často voľnou rukou, bez 
predkresľovania. Prevažujú mo-
tívy čerpajúce inšpiráciu v prírode, 
či už vyjadrené priamo figurálne, 
alebo geometricky pomocou kom-
binovania základných prvkov ako 
bodka, čiarka, krúžok atď. 

V súčasnosti sa k tradičnému zdo-
beniu kraslíc vracia čoraz viac ľudí, 
budeme radi, ak vás náš článok in-
špiroval a na vašom veľkonočnom 
stole sa objavia kraslice zdobené 
niektorou s tradičných metód zdo-
benia.  

História zdobenia 
kraslíc
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čriepky z histórie

Cesta hrdinov SNP alebo 
sen mnohých „bláznov“, 
ktorí tajne snívajú, že raz 
prejdú pešo cez celé Sloven-
sko od Dukly po Devín.
Je to najdôležitejšia turistická ma-
gistrála, ktorá vedie po červenej 
značke z Duklianskeho priesmyku 
až po hrad Devín cez významné 
miesta, ktoré zohrali dôležitú úlo-
hu počas Slovenského národného 
povstania v rokoch 1944 – 1945. 
Magistrála sa tiahne naprieč Slo-
venskom v dĺžke približne 750 km. 
Trasa je rozdelená na dve časti. 
Prvá dlhšia časť sa začína v Duk-
lianskom priesmyku a končí sa na 
Bradle. Z Bradla pokračuje trasa 
pod názvom Štefánikova magis-
trála. Obvykle sa však pri označení 
Cesta hrdinov SNP myslí celá trasa 
od Dukly až po Devín.
Turistická trasa vedie významnými 
pohoriami a prechádza niektorými 
mestami. 

Vďaka priebehu prevažne hora-
mi je Cesta hrdinov SNP ťažký 
prechod a zvláda sa v priemere 
za 28 až 30 dní. Trasa Cesty hr-
dinov SNP bola pomenovaná 
v  roku 1956. Najvyšším vrchom 
celej cesty je 2 043 metrov vysoký 
Ďumbier v Nízkych Tatrách. Pre-
výšenie je viac ako 30 000 metrov. 
Na území Slovenska je na väčšine 
trasy totožná s medzinárodnou 
turistickou trasou E 8, ktorá me-
ria 4 390 km. Pri jej zdolávaní bu-
dete prechádzať aj symbolickým 
stredom Európy – Svätojánskym 
kostolom v Krahuliach. Celá trasa 
sa dá, vďaka sieti útulní, prístreš-
kov a chát, absolvovať aj bez stanu 
– treba tomu však podriadiť har-

monogram a počítať s určitým ne-
pohodlím.

Východokarpatská magis-
trála, vyhýbajúca sa takmer 
na celej svojej trase ľudským 
sídlam.
Je turistická magistrála na východ-
nom Slovensku, spájajúca Ubľu 
s čergovským Minčolom. Vedie 
prevažne hrebeňom po slovensko-
-poľskej štátnej hranici. Celková 
dĺžka chodníka je 247,1 km, pre-
výšenie 10 132 metrov a odhado-
vaný čas na jej prechod je 9 dní.

Opustená Rudná magistrá-
la, kde človek skôr stretne 
medveďa ako turistu.
Spája Zlaté Moravce, Banskú 
Štiavnicu a Detvu s vrchom Sto-
lica. Prejsť ju trvá približne 9 dní.
Meria 240 km a prechádza cez vý-
znamné miesta spojené s banskou 
činnosťou a ťažbou rudy.

Ponitrianska magistrála, vedú-
ca tajomným pohorím Tríbeč.
Magistrála spája Handlovú s Nit-
rou a vedie pohoriami Vtáčnik 
a  Tríbeč. Celková dĺžka chodní-
ka je 106,6 km, prevýšenie 4 072 
metrov. Odhadovaný čas na jeho 
prechod sú približne 4 dni. Jediný 
problém je, že po celej dĺžke nie je 
žiadna útulňa.

Slovenskou Saharou po Zá-
horáckej magistrále.
Trasa sa začína v Skalici a končí sa 
v obci Závod a vedie južnými vý-
bežkami Bielych Karpát, okrajom 
Myjavskej pahorkatiny a Chvojnic-
kou pahorkatinou. Celková dĺžka 
chodníka je 104,3 km, prevýšenie  

1 743 metrov a odhadovaný čas na 
jej prechod prechod sú 4 dni.

Chodník Márie Széchy, prí-
beh Muránskej Venuše a tu-
ristická cesta.
Na začiatku bol príbeh. Príbeh 
takmer dokonale romantický. Ona, 
krásna a bohatá žena, on, moc-
ný a slávny, druhý muž po krá-
ľovi. A čo z toho všetkého osta-
lo? Ostal iba príbeh a miesta, kde 
sa to celé odohralo. Chodník ve-
die pohoriami Muránska planina  
a Cerová vrchovina. Celková dĺžka 
trasy je 83,1 km a odhadovaný čas 
na jej zdolanie sú 3 dni.

Veľkofatranská magistrála, 
najkratšia spomedzi magis-
trál, ale s množstvom prírod-
ných krás.
Magistrála prechádza hrebeňom 
Veľkej Fatry. Vedie z Ľubochne po 
hrebeni turčianskej vetvy na Kríž-
nu a dosahuje dĺžku 43,8 km, pre-
výšenie 2 245 a odhadovaný čas na 
prechod je 15 hodín.

Chodník Pavla Jozefa Šafári-
ka s neopakovateľnými sce-
nériami.
Chodník vedie pohoriami Volov-
ské vrchy, Stolické vrchy a Revúc-
ka vrchovina. Celková dĺžka trasy 
je 95,6 km, prevýšenie 3 967 met-
rov a odhadovaný čas na jej zdola-
nie sú 4 dni.

Tatranská magistrála, niečo 
pre tých, ktorí sa túžia prejsť 
po najdlhšom tatranskom 
chodníku.
Je najdlhším súvislým turistickým 
chodníkom vo Vysokých a v Zá-

padných Tatrách. Celková dĺžka 
je okolo 72 kilometrov a optimál-
ny čas prechodu je 3 – 4 dni. Pô-
vodnú myšlienku na vybudovanie 
chodníka publikoval Hugo Jeltsch 
v roku 1903 v ročenke Uhorské-
ho karpatského spolku. Najväčším 
zásahom sa stalo uzavretie celého 
hrebeňa Belianskych Tatier v roku 
1978, čím sa magistrála skrátila 
o 19 kilometrov.

Kysucká magistrála aj pešo, 
aj na bicykli.
Vedie pohoriami Moravsko-sliez-
ske Beskydy a Turzovská vrcho-
vina a spája Makov s Rakovou. 
Celková dĺžka trasy je 44,1 km, 
prevýšenie 2 125 metrov a od-
hadovaný čas na jej zdolanie je 
13 hodín.  

Diaľkové turistické trasy na Slovensku

relax

Archeologické nálezy zo starovekých pohrebísk 
v Prednej Ázii dokazujú korene zdobenia a obradového 
využívania vajec už v polovici 3. tisícročia pred n. l. 
Na dnešnom území Slovenska sú kraslice doložené 
z nálezísk v slovanských hroboch zo 7. storočia.



Nezisková organizácia CPS DOKORÁN 
Dlhodobý záujem o presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím 
a bohaté skúsenosti v tejto oblasti viedli v roku 2012 záujmové združenie 
COOP PRODUKT SLOVENSKO, združujúce výrobné družstvá k založe-
niu Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN. Jej hlavným poslaním je po-
skytovanie všeobecne prospešných služieb formou poradenstva a právnej 
pomoci pri ochrane ľudských práv, služieb na podporu a rozvoj zamest-
nanosti, organizovaním vzdelávania, výchovy a tým vytvárania podmienok  
a priestoru pre úspešnejšie začlenenie znevýhodnených ľudí do pracov-
ného procesu. 

V prípade vášho záujmu podporiť Neziskovú organizáciu  
CPS DOKORÁN a poskytnúť 2% z dani z príjmov za rok 2020: 
Obchodné meno:  Nezisková organizácia CPS DOKORÁN 
Právna forma:  Nezisková organizácia 
IČO:  45739471 
Sídlo:  82109 Bratislava, Mliekárenská 10 
Všetky prijaté finančné prostriedky budú použité na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. 
Za Vašu podporu Vám ďakujeme.

JUDr. Monika Zatkalíková, riaditeľka 
e-mail: pravnik@cpscoop.sk 


