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Nový predseda
Svazu českých a moravských
výrobních družstev
Na 30. valnom zhromaždení Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), ktoré sa konalo 14. júna 2021
v Nymburku, bol prítomnými delegátmi členských družstiev
do funkcie predsedu zvolený Ing. Leo Doseděl, doterajší
I. podpredseda.
Na čele svazu nahradí JUDr. Rostislava Dvořáka, ktorý na
valnom zhromaždení zo zdravotných dôvodov odstúpil.
Novozvolený predseda SČMVD Ing. Leo Doseděl spojil celú svoju kariéru s odevným družstvom MODĚVA
Konice, významným výrobcom dámskej a pánskej konfekcie s 90 ročnou tradíciou. Predsedom družstva bol od roku
1990. Tiež je dlhoročným členom predstavenstva SČMVD.
V rokoch 2011 až 2019 bol podpredsedom pre riešenie problematiky družstiev nachádzajúcich sa na území Moravy.

Európska cena za podporu podnikania
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Európska cena za podporu podnikania
(EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na
podporu podnikania. Zvyšuje povedomie
spoločnosti o pridanej hodnote podnikania,
povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov. A kto sa môže prihlásiť? Podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, šancu majú
aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi. Tiež
vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ,
alebo z pridružených krajín v rámcovom
programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných
projektoch zameraných na naštartovanie
ekonomiky na národnej, regionálnej alebo
miestnej úrovni.

Cena sa odovzdáva v kategóriách:
– Podpora podnikateľského ducha
– Investovanie do podnikateľských zručností
– Podpora podnikateľského prostredia
a podpora digitálnej transformácie
– Podpora internacionalizácie podnikania
– Podpora udržateľnej transformácie
– Zodpovedné podnikanie prístupné pre
všetkých
Veľkú cenu poroty získa najlepší projekt z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania.
Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, a tí budú
potom súťažiť na európskej úrovni. V prípade konania konferencie naživo dostanú pozvánku na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly v novembri
2021 v Slovinsku.
Informácie o národných kolách súťaže vám
poskytne národné kontaktné miesto:
Oľga Nemethová, SBA Slovak Business
Agency , TWIN CITY A - Karadžičova 2,
811 09 Bratislava, Tel: + 421 907 857 342,
Email: nemethova@sbagency.sk

Vychádza 4-krát do roka pre členov a zamestnancov výrobných družstiev.
Vydáva a distribúciu zabezpečuje COOP PRODUKT SLOVENSKO Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava,
pre vnútornú potrebu členov, funkcionárov a zamestnancov VD a CPS.
Redakcia: Mliekarenská ul. č. 10, 824 92 Bratislava, tel.: 02/5824 1201, 0903 266 126,
e-mail: office@cpscoop.sk
Redaktorka: Bc. Zuzana Cáková
Grafická úprava: DEVELSKI, s. r. o.
Tlač: Alfa print, s. r. o.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
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Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
máme šťastie. Príroda svoje zákonitosti zvykne dodržiavať a tak sa dočkali aj milovníci jarnej prírody i horúcich slnečných dní.
S týmto obdobím sa však spája aj významné pracovné zúčtovanie.
Ako dobrí hospodári by sme sa mali na prebiehajúcich hodnotiacich
zhromaždeniach obzrieť na všetko, čo sme urobili v predchádzajúcom
roku a rovnako si zadefinovať úlohy na ďalšie dni.
O ťažkostiach roku 2020 a dopadoch na ekonomiku, spoločenský život
či zaužívaný chod našich každodenných činností sa napísalo aj pohovorilo veľmi veľa. Riešenie pandémie nového koronavírusu sa neplánovane
stalo prioritou práce orgánov štátnej správy aj samosprávy.
Pandémia však neminula ani podnikateľské prostredie. V spojení s parlamentnými voľbami a dopadmi brexitu poriadne potrápila slovenské
firmy.
Pri prijímaní účinných opatrení vlády bolo potrebné meniť platnú legislatívu, nastaviť univerzálny systém pomoci, odstrániť neopodstatnené
regulačné, finančné bariéry aj byrokraciu.
V konečnom dôsledku sa však na niektoré dotknuté firmy schéma pomoci v požadovanom rozsahu vôbec nedostala a tak je zložité dosiahnúť
očakávanú dynamiku rozvoja a vrátiť sa k priaznivému predpandemickému stavu.
Nehovoriac o tom, že stále žijeme s otázkou, či už konečne môžeme
o koronavíruse hovoriť v minulom čase.

Potvrdilo, že od strešnej organizácie výrobných družstiev, nech sa nachádza v akejkoľvek historickej etape svojej činnosti všetci očakávajú,
že bude napĺňať svoje poslanie v hospodárskej, sociálnej a spoločenskej
oblasti s hlavným dôrazom na účinnú pomoc členským organizáciám
a dobrú spoluprácu s ostatnými družstevnými zväzmi v našej krajine aj
v zahraničí.
Osobitosťou tohto zasadnutia bolo, že sa na ňom konali aj voľby do predstavenstva a kontrolnej komisie na ďalšie päťročné volebné obdobie.
Na návrh predstavenstva som sa síce s nevôľou, ale s plnou vážnosťou
stala kandidátkou na pozíciu predsedu predstavenstva a predsedu celého združenia.
Počas trvania nášho združenia som sa v roku 2009 postavila ako prvá
žena na jeho čelo a nahradila som tým posledného z deviatich predchádzajúcich predsedov. A ako vidieť, ani rok 2021 na tomto stave nič
nezmenil.
Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru.

„Ak chceme prežiť zajtra, musíme konať už dnes a byť aktívni.“
Len ten, kto tento recept na riešenie problémov správne pochopil, nečelí
dnes existenčným výzvam a hrozbám. A s úsmevom na perách hodnotí
uplynulý rok podnikania.

A zápas nekončí.
Vstúpte so mnou do môjho 4. volebného obdobia predsedu celého nášho záujmového združenia aj predsedu jeho predstavenstva.
Vo funkcii sa roky uberám cestou zmien, ktoré smerujú k jedinému cieľu, a to k efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s majetkom so zreteľom na dôstojnú reprezentáciu družstevnej formy podnikania a aktívnu
pomoc členským družstvám.
Verím, že sa mi podarí pokračovať v začatom úspešnom ťažení, vyfinalizovať nedokončené projetky a popri tom realizovať nové ciele.
Tak ako v minulosti, ani dnes nás nečaká obdobie zázrakov. Všetko však
máme vo vlastných rukách a túžbe víťaziť.

Vlastne v ňom platilo to, čo v každom období predtým. Postaviť sa problému čelom a nedať sa poraziť, zraziť na kolená, či na samé dno. Každý
rok nám dáva šancu a návod, akí máme byť, ako máme zúžitkovať neviditeľné energie, ktoré prináša.

Zaželajme si preto, aby všetky naše ďalšie dni boli najmä obrazom šťastia
a úspechu. Aby sme využili spôsoby a cesty vzájomnej spolupráce a podpory jednotlivých členských výrobných družstiev aj celého združenia
COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Zadefinovali a uchopili sme správne ponúknutý recept na úspech?

Tiež všetkým želám príjemné letné dni, nerušený relax, dobrú náladu,
ale najmä pevné zdravie.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO

Vo väčšine členských výrobných družstiev dopadol rok 2020 dobre. Málokto si už dokáže uvedomiť, že úspechy neprišli samé, že je za nimi obrovská práca a správne rozhodnutia.
Aj v našom záujmovom združení COOP PRODUKT SLOVENSKO sme
sa zastavili, aby sme zhodnotili v poradí už 67. rok existencie.
Pôvodne pod názvom Slovenský zväz výrobných družstiev bol najvyšším stánkom všetkých výrobných družstevníkov s cieľom obhajovania
ich záujmov, rozvíjania družstevných myšlienok a družstevnej formy
podnikania do roku 1988 ako ústredný orgán riadenia a kontroly.
Po spoločensko - ekonomických zmenách v roku 1989 sa stal záujmovým združením výrobných družstiev, svoju činnosť začal orientovať na
účinnú pomoc a podporu členským družstvám a stredným školám, ktorých je zriaďovateľom.
Dňa 30. júna sa konalo riadne valné zhromaždenie, ktoré zvolalo predstavenstvo podľa schválených pravidiel – platných Stanov COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Hodnotený rok 2020 zaradilo medzi náročné, ale veľmi úspešné roky
svojej činnosti.
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CELOSLOVENSKÁ PORADA
PREDSEDOV ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV
Aj rok 2021 je vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID-19 veľmi ťažký. Uvoľnenie
mimoriadnych opatrení vydaných
Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky umožnilo
zorganizovať celoslovenskú poradu predsedov členských družstiev
COOP PRODUKT SLOVENSKO,
ktorá sa konala 26. mája 2021
v Bratislave.
Poradu otvorila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka združenia.
Na úvod oboznámila predsedov
s programom celoslovenskej porady. Program pozostával z prezentácie JUDr. Ivana Syrového,
PhD., ktorá sa týkala pracovnoprávej problematiky. Konkrétne
odprezentoval, ako správne do-

hodnúť v pracovnej zmluve so
zamestnancom pracovnú činnosť
a pracovnú náplň. Upozornil na
podstané náležitosti pracovnej
zmluvy. Taktiež poukázal na judikatúru v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorá je žiaľ charakteristická
vysokou ochranou zamestnancov
a následnými sankčnými plneniami zo strany zamestnávateľov.
Poukázal na rozdiel medzi druhom práce a pracovnou náplňou
a uviedol príklady na konkrétne
dohodnutia druhu práce v pracovnej zmluve. Nakoľko často v aplikačnej praxi dochádza k sporom,
či a za akých podmienok má zamestnávateľ oprávnenie rozšíriť,
prípadne zmeniť pracovnú náplň
uviedol, že pracovnú náplň – ak je
jednostranným úkonom zo strany

36. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
COOP PRODUKT SLOVENSKO

zamestnávateľa, môže zamestnávateľ kedykoľvek meniť. Naopak
zmenu dohodnutého druhu práce možno meniť len vtedy, ak sa
zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy podľa ustanovenia §54
Zákonníka práce. Zamestnávateľ
avšak nemôže rozšíriť pracovnú
náplň o takú činnosť, ktorá vôbec
nesúvisí s druhom práce. Následne sa venoval problematike zmeny
pracovných podmienok a preradeniu na inú prácu, vrátane poukázania na príslušnú judikatúru.
Záverom odpovedal účastníkom
porady na otázky z pracovnoprávnej oblasti, ktoré riešia vo svojich
družstvách.
V prezentácii pokračovala Mgr.
Ivana Vlachová, PhD. z EVOLVE Solutions, ktorá sa venovala
zmenám v organizácii, konkrétne ako zmena v organizácii prebieha, čo sa počas nej deje a tiež
kedy a prečo sa stáva neefektívnou. V oblasti efektívneho riadenia zmien sa venovala hlavným
princípom a nástrojom change
managementu, jednotlivým fázam zmen, realizácii a bariéram
zmeny, ako aj konkrétnemu riešeniu problémov. Predstavila change management ako novú manažérsku disciplínu. Zamestnanci sú
veľmi dôležitou súčasťou zmeny,
ktorá sa má v podniku realizovať
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Členovia Predstavenstva CPS na volebné obdobie 2021 – 2026
1. 
Ing. Ľuboš Sládek, predseda NITRATEX
Svinná
2. Ing. Bohumil Červenka, predseda K-PLAST
Nová Baňa
3. Juraj Brigant, predseda NOVOPLAST Sereď
4. Ing. Miroslav Karabinoš, predseda ELEKTROPLAST Prešov

a ich vtiahnutie do procesu zmeny
je kľúčové pre úspešné dosiahnutie zmeny. Uviedla tiež konkrétne techniky ako zamestnávateľ
môže zamestnancov vtiahnuť do
procesu zmeny a tiež ako môže
podporiť a ukotviť zmenu v podniku. Tiež poukázala na to, čo robiť ak sa zmenu nedarí presadiť
a ako nasmerovať energiu tímu
zamestnancov správnym smerom.
Následne sa začala bohatá diskusia, kde sa jednotliví predsedovia
družstiev podelili o svoje vlastné
skúsenosti s riadením a realizáciou zmien vo svojich družstvách.
V druhej časti porady boli predsedovia družstiev informovaní o činnosti COOP PRODUKT
SLOVENSKO v roku 2020.
Po obedovej prestávke porada pokračovala informáciou o činnosti
CPS. Ing. Iveta Chmelová informovala predsedov o plnení rozpočtu k 31. decembru 2020. Tiež
ich oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2021.
Na záver predsedníčka CPS poďakovala všetkým za účasť a pozvala
prítomných zástupcov členských
družstiev na 36. Valné zhromaždenie COOP PRODUKT SLOVENSKO.
JUDr. Monika Zatkalíková

Dňa 30. júna 2021 sa v priestoroch COOP
PRODUKT SLOVENSKO v Bratislave stretli
zástupcovia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO na riadnom 36. Valnom
zhromaždení.
Rokovanie Valného zhromaždenia CPS viedol
Ing. Marián Javorka, podpredseda CPS a predseda výrobného družstva TATRACHEMA Trnava.
Po preverení hlasov prítomných delegátov bolo
zistené, že v čase otvorenia valného zhromaždenia bolo prítomných 30 zástupcov s hlasom
rozhodným vrátane predsedu a podpredsedu
CPS, čo predstavovalo 88,23 % všetkých pozvaných zástupcov s hlasom rozhodným. S hlasom poradným sa Valného zhromaždenia CPS
zúčastnil 1 delegát.
Po zvolení pracovného predsedníctva, mandátovej komisie, volebnej, návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice, zapisovateľa a skrutátorov, začalo podľa schváleného programu samotné rokovanie.
Prvým bodom programu bolo schválenie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov CPS a návrhu
na zmenu Volebného poriadku CPS.
Valné zhromaždenie CPS ďalej pokračovalo
Správou o činnosti predstavenstva CPS za ob-

dobie od 35. Valného zhromaždenia CPS, ktorú predložila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS.
Po obedňajšej prestávke si delegáti vypočuli
Správu o činnosti Kontrolnej komisie CPS, ktorú predložil Ing. Jozef Bernát, predseda kontrolnej komisie CPS a tiež Správu o činnosti Rady
VSOČaZ, s ktorou prítomných oboznámila
pani Martina Marhevská, predsedníčka Rady
VSOČaZ.
Rokovanie pokračovalo Správou o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia CPS za rok 2020
spolu s návrhom rozpočtu na rok 2021, ktorú
predložila prítomným Ing. Iveta Chmelová,
predsedníčka CPS.
Nasledujúcim bodom programu boli voľby do
orgánov CPS, voľba predsedu CPS, predsedu
Kontrolnej komisie CPS a členov a náhradníkov Predstavenstva a Kontrolnej komisie CPS.
Voľby do volených orgánov prebehli verejným
hlasovaním.
Za predsedu CPS bola zvolená Ing. Iveta
Chmelová.
Za predsedu Kontrolnej komisie CPS bol
zvolený Ing. Jozef Bernát.

Náhradníci za členov Predstavenstva CPS
na volebné obdobie 2021 – 2026
1. 
Igor Havran, predseda REMESLOSERVIS
Nitra
2. 
Bc. Eva Dobiášová, predsedníčka DOZA
Sobrance
Členovia Kontrolnej komisie CPS na volebné
obdobie 2021 – 2026
1. Ing. Alžbeta Vernarská, predsedníčka MÓDNA TVORBA Košice
2. Roman Pellegrín, predseda AUTOSERVIS
KOVOHRON Nová Baňa
Náhradníci za členov Kontrolnej komisie
CPS na volebné obdobie 2021 – 2026
1. Mgr. Ing. Jana Krištofíková, predsedníčka
DRUTECHNA Bratislava
Po ukončení volieb predniesla Ing. Hrubá,
predsedníčka volebnej komisie správu volebnej
komisie. Ing. Karabinoš predseda mandátovej
komisie oboznámil prítomných so správou
mandátovej komisie a Ing. Sládek, predseda návrhovej komisie na záver prečítal návrh
uznesenia z 36. Valného zhromaždenia CPS.
Po ukončení oficiálnej časti Ing. Chmelová
odovzdala najvyššie družstevné vyznamenanie SR Cenu Samuela Jurkoviča Ing. Dušanovi Grešovi, predsedovi výrobného družstva
KOGÁL Liptovský Mikuláš, ktorú si predseda družstva nemohol prevziať na slávnostnom
odovzdávaní cien v priestoroch divadla.
Tiež sa rozlúčila a poďakovala za prácu podpredsedovi CPS Ing. Mariánovi Javorkovi, ktorý
ukončil svoju prácu vo volených orgánoch CPS.
Valné zhromaždenie bolo ukončené záverečným slovom Ing. Mariána Javorku, Ing. Jozefa Bernáta, predsedu Kontrolnej komisie CPS
a Ing. Ivety Chmelovej, predsedníčky COOP
PRODUKT SLOVENSKO.
Všetkým novozvoleným členom volených orgánov blahoželáme.
Z.C.
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Predstavujeme novozvolených členov volených
orgánov COOP PRODUKT SLOVENSKO

ácia zhoršovala a preto bol iniciátorom myšlienky založiť družstvo K-PLAST Nová Baňa.
Vo funkcii predsedu tohoto družstva pôsobí už
21 rokov. V roku 2011 bol zvolený za člena Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Dňa 30. júna 2021 boli na 36. Valnom zhromaždení COOP PRODUKT SLOVENSKO
zvolení noví členovia volených orgánov.

Juraj BRIGANT,
predseda výrobného družstva
NOVOPLAST Sereď

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA A PREDSEDA COOP PRODUKT SLOVENSKO
Ing. Iveta CHMELOVÁ
Po ukončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave nastúpila v roku 1988 ako finančný
referent, plánovač do výrobného družstva NOVOCHEMA Levice. V roku 1992 sa stala vedúcou
finančnej učtárne a neskôr ekonomickou námestníčkou. V roku 2001 keď sa družstvo zmietalo
v existenčných problémoch, prijala výzvu a bola zvolená za predsedníčku družstva. Vo funkcii
predsedníčky pôsobí úspešne dodnes.
Jej aktivita prerástla aj za hranice družstva. V roku 2008 bola nominovaná do Výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce v Leviciach. V roku 2009 bola zvolená za predsedníčku Predstavenstva a predsedníčku združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO. Od tohto roku pôsobí aj ako
členka Predstavenstva Družstevnej únie SR, členka Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov
a členka Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím. Od roku 2012 je
členkou Správnej rady Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN.
V roku 2016 jej bolo udelené najvyššie družstevné vyznamenanie SR Cena Samuela Jurkoviča.

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA COOP PRODUKT SLOVENSKO
ciu vykonáva svedomito až do dnešnej doby.
V roku 2011 bol zvolený za člena Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO a v roku
2016 za člena Kontrolnej komisie Družstevnej
únie SR.
V roku 2013 mu bolo udelené najvyššie družstevné vyznamenanie SR Cena Samuela Jurkoviča.

Ing. Miroslav KARABINOŠ,
predseda výrobného družstva
ELEKTROPLAST Prešov

Ing. Ľuboš SLÁDEK,
predseda výrobného družstva NITRATEX
Svinná

Po ukončení štúdia na chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave začal pracovať v Slovenskom hodvábe Senica a neskôr v Ľanárskych konopných
závodoch v Holíči. Do výrobného družstva
tkáčskeho NITRATEX Svinná nastúpil v roku
1998 ako vedúci obchodného úseku . Do funkcie predsedu predstavenstva družstva bol po
prvýkrát zvolený v roku 1999 a túto funk-
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V roku 1986 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach. Do
výrobného družstva ELEKTROPLAST Prešov
nastúpil v roku 1988 ako vedúci odboru kvality. Neskôr prestúpil na pozíciu zodpovednú za
cenotvorbu výrobkov. Postupne sa vypracoval
na vedúceho oddelenia konštruktérov a v roku
1993 po zmenách v družstve začal pracovať na
správe družstva na výrobno-technickom úseku
vo funkcii technológ výroby a konštruktér foriem a nástrojov. Po 13 rokoch dostal ponuku
zaujať miesto výrobno – technického námestníka. V roku 2006 mu členská schôdza dala dôveru ako novému predsedovi družstva. V tejto
funkcii pôsobí dodnes. V roku 2013 bol zvolený za člena Predstavenstva COOP PRODUKT
SLOVENSKO.
V roku 2015 mu bolo udelené najvyššie družstevné vyznamenanie SR Cena Samuela Jurkoviča.

Ing. Bohumil ČERVENKA,
predseda výrobného družstva K-PLAST
Nová Baňa

Po ukončení štúdia na Technickej univerzite vo
Zvolene začal pracovať ako majster vo výrobnej

prevádzke a neskôr sa začal pohybovať v oblasti ekonomiky. Prešiel rôznymi zamestnaniami až ho jeho kroky doviedli do výrobného
družstva KVETA Nová Baňa, kde začínal ako
ekonomický námestník. Bolo to úspešné výrobné družstvo, ktoré však v čase jeho nástupu bolo vo veľkých finančých problémoch. Bez
uskutočnenia drastických opatrení by sa situ-

Po ukončení štúdia na strednej chemickej škole v roku 1982 začal pracovať vo výrobnom
družstve NOVOPLAST Sereď ako výrobný
pracovník. S ohľadom na jeho vyššie osobné
ambície o dva roky neskôr nastúpil na oddelenie materiálovo-technického zásobovania,
ktoré neskôr prevzal ako vedúci. Celospoločenské zmeny v roku 1989 sa dotkli aj výrobného družstva NOVOPLAST Sereď. Keďže
pán Brigant mal skúsenosti s výrobou, bol menovaný na pozíciu výrobno-technického ria-

diteľa a zároveň bol na členskej schôdzi zvolený za podpredsedu družstva.V roku 1993 mu
bola prejavená dôvera a bol zvolený za predsedu družstva. V tejto funkcii pôsobí dodnes.
V roku 2012 mu bolo udelené najvyššie družstevné vyznamenanie SR cena Samuela Jurkoviča.

KONTROLNÁ KOMISIA COOP PRODUKT SLOVENSKO
PREDSEDA
Ing. Jozef BERNÁT,
predseda výrobného družstva
TECHNOPLAST Topoľčany

Ing. Alžbeta VERNARSKÁ,
predsedníčka výrobného družstva
MÓDNA TVORBA Košice

Vo výrobnom družstevníctve pôsobí od začiatku svojej pracovnej kariéry. Po nástupe
do výrobného družstva MÓDNA TVORBA
Košice pracovala v ekonomickej oblasti. Neskôr sa profesionálne začala venovať príprave
a produkcii textilného sortimentu. Následne
bola zvolená do pozície predsedníčky výrobného družstva. Na tejto pozícií pôsobí dodnes.
V roku 2016 bola zvolená do funkcie členky
Kontrolnej komisie CPS.
V roku 2019 jej bolo udelené najvyššie družstevné vyznamenanie SR Cena Samuela Jurkoviča.

Roman PELEGRÍN,
predseda výrobného družstva
AUTOSERVIS KOVOHRON Nová Baňa

Do výrobného družstva TECHNOPLAST Topoľčany nastúpil v roku 1985. Prešiel viacerými pracovnými pozíciami od výrobnej sféry,
cez majstra údržby, vedúceho prevádzky, výrobno-technického námestníka, až po funkciu
predsedu, ktorú svedomito zastáva od roku
2001 až do súčastnosti.

Po ukončení štúdia nastúpil v roku 1981 do výrobného družstva KOVOHRON Zvolen prevádzka autoservis Nová Baňa ako automechanik. V roku 1993 transformáciou Kovohronu
Zvolen vzniklo nástupnícke výrobné družstvo
Autoservis KOVOHRON Nová Baňa. Od roku
1993 pôsobil ako člen predstavenstva družstva.
V roku 2000 bol zvolený do funkcie predsedu
družstva a v tejto funkcii pôsobí dodnes.

V roku 2011 bol zvolený za člena kontrolnej
komisie CPS a v roku 2016 bol zvolený za jej
predsedu.

V roku 2014 mu bolo udelené najvyššie družstevné vyznamenanie SR Cena Samuela Jurkoviča.
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Družstevná cena Samuela Jurkoviča
za roky 2020 a 2021

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,

Dňa 9. júna 2021 sa stretli družstevníci na slávnostnom udeľovaní najvyššieho družstevného vyznamenania SR Cena Samuela Jurkoviča, ktoré je udeľované za mimoriadne zásluhy
v jednotlivých oblastiach činnosti družstevníctva už od roku 1993. Keďže sa ceny v roku
2020 slávnostne neodovzdávali z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie, boli oceneným
slávnostne odovzdané v tomto roku v priestoroch Radošinského naivného divadla. Medzi
ocenenými boli aj zástupcovia výrobných družstiev.
Za rok 2020 boli
vyznamenania udelené:
Ján Lulek
UNIVERZÁL, výrobné družstvo invalidov
Piešťany

naša družstevná rodina sa pred pár dňami po
nešťastnej operácii srdca rozlúčila s pani Máriou Harichovou, ktorá zasvätila družstevníctvu celý svoj pracovný život.
Od svojich 18 rokov bola členkou výrobného
družstva PLETA v Prešove. Po úvodných rokoch na pozícii výrobnej robotníčky sa vďaka
svojej zodpovednej a spoľahlivej práci stala významnou členkou vedenia družstva. Dlhé roky
sa angažovala aj na pozícii predsedníčky Komisie starostlivosti o členov a zamestnancov
družstva.
V roku 1989 sa stala zakladajúcou členkou nového výrobného družstva FORTUNA a následne v roku 1991 výrobného družstva ATAK. Tu
sa od samého začiatku stala podpredsedníčkou
predstavenstva a bola ňou do posledných svojich dní.
Aj napriek svojím vážnym zdravotným problémom a nebolo ich málo, lebo musela opakovane absolvovať operáciu srdca, sa snažila pomáhať v rámci svojich možností riešiť zložité
úlohy v družstve. Slovom bola pravou rukou
pána predsedu výrobného družstva Ing. Petra
Bobáka.
Ten o svojej kolegyni povedal: „V osobe našej Marienky, ktorú sme domácky oslovovali
Mery, nám odišla kolegyňa, ktorá svojou príkladnou zodpovednosťou, vitalitou a úžasnou
milotou vytvárala v našom výrobnom družstve
nezabudnuteľné pracovné prostredie.
V tomto roku oslavuje naše družstvo 30 rokov svojej existencie. Veľký podiel na jeho
úspechoch má aj naša kolegyňa. Sme jej veľmi vďační.“
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Človek dokáže vzdorovať búrkam, byť pripravený na najťažšie údery a vyrovnane vie vyčkať
aj chvíle, keď bude musieť dielo uzavrieť a odovzdať nasledovníkom.
Ale býva aj bezradný, najmä keď nešťastie,
zákerná choroba pretne niť života a kruto zasiahne človeka v rozkvete síl. Je to tým bolestnejšie, keď človeku, ktorý si vedel poradiť so
všetkými problémami, ktorý zdravým až obdivuhodným optimizmom pomáhal prekonávať starosti iným, ktorý s nadhľadom riešil problémy, že práve takémuto človeku bola
vnútená bezradnosť.

angažovanosťou na rôznych frontoch. Dokázala poradiť i pomôcť, víťaziť i prekonávať prekážky.

Odišla vo veku, keď mohla ešte pre všetkých
urobiť tak veľa, pre svojich najbližších, ale aj
pre rozvoj výrobného družstva.

Česť jej životu, česť jej pamiatke.

Je nespochybniteľné, že svoju lásku k ľuďom,
obrovskú lásku k životu prejavovala pracovnou

Všetkým nám je ľúto, že sa jej nepodarilo vyhrať najdôležitejší boj, boj o svoj život.
Slovo „ďakujem“ asi nedokáže obsiahnúť prínos obdivuhodného a zanieteného človeka,
akým určite pani Marienka Harichová bola.
Som však presvedčená, že neodišla navždy.
V našej družstevnej rodine zostáva v krásnych
príhodách a v hmatateľnom diele.

Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO

Pán Ján Lulek bol jedným zo zakladateľov
Družstva Invalidov UNIVERZÁL Piešťany.
V roku 1993 začínal ako podpredseda družstva, vybudoval predmet jeho podnikania
a personálne obsadenie. Ako jediný mobilný
člen družstva, obklopený kolegami, pripútanými k invalidným vozíkom, mal na starosti styk
s úradmi a navštevoval zákazníkov. V družstve
neustále zlepšoval výrobné postupy. Pracoval
ako grafik a získal veľa spokojných zákazníkov.
V roku 2010 bol zvolený do funkcie predsedu.
Od začiatku sa aktívne podieľal nielen vo vedení družstva, ale aj ako jeden z jeho pracovníkov. Zaslúžil sa o jeho rozvoj a popredné
postavenie v rámci zamestnávania zdravotne
postihnutých. Pod jeho vedením sa družstvo
invalidov stalo jednou z najväčších chránených
dielní na Slovensku a dosahovalo výborné výsledky. Aj vďaka pánovi Lulekovi bola atmosféra v kolektíve družstva veľmi priateľská a pozitívna. Vždy bol ochotný pomôcť a poradiť.
Dňa 24. júla 2019, tento významný manažér
navždy odišiel.
Vyznamenanie mu bolo udelené in memorian
za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja výrobného družstva a rozvoja zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím.

Ing. Milan Najšel
DRUVOS, výrobné družstvo Martin

Ing. Milan Najšel začal po vyučení pracovať vo výrobnom družstve Turiec Turany. Popri práci si doplnil štúdium a stal sa vedúcim
personálneho a mzdového oddelenia. Keď sa
neskôr družstvo rozdelilo na menšie násled-

nícke družstvá, stál pri zrode výrobného družstva DRUVOS Martin, ktoré sa zaoberalo autoopravárenskou a autoservisnou činnosťou,
stolárstvom, výrobou nábytku na zákazku,
krajčírstvom. V tomto družstve pôsobil na významných manažérskych postoch, spočiatku
ako podpredseda a posledných 18 rokov na
pozícii predsedu družstva.
Významne sa zaslúžil o jeho rozvoj, bol jeho
hnacím motorom. Neminul ani sociálny aspekt v rámci zamestnávania zdravotne postihnutých v krajčírskej a stolárskej chránenej
dielni, či v chránenom pracovisku. Zastupoval
zamestnávateľov v Komisii pre otázky zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine. Dňa 2. augusta 2019 ukončil
svoju životnú púť po nepríjemnom srdcovom
kolapse. Bol prínosom pre slovenské výrobné
družstevníctvo, ktorému zasvätil všetky pracovné roky.

Od roku 2006 zastáva pozíciu zástupkyne riaditeľa pre prevádzkovo-ekonomický úsek. Jej
zodpovedná a precízna práca výrazne prispieva k úspešnému napredovaniu školy. Patrí medzi špičkových manažérov školy aj celého výrobného družstevníctva.

Vyznamenanie mu bolo udelené in memorian
za celoživotnú aktívnu prácu v prospech rozvoja výrobného družstva a prezentáciu výrobného
družstevníctva.

Vyznamenanie jej bolo udelené za dôsledný prístup k práci, za ochotu, spoľahlivosť, pracovné
nasadenie a prezentáciu výrobného družstevníctva nielen na pôde Súkromnej strednej odbornej
školy v Poprade.

Ing. Oľga Zborovjanová

František Pásztor

zástupkyňa riaditeľa pre prevádzkovoekonomický úsek Súkromnej strednej
odbornej školy v Poprade

predseda výrobného družstva
PODJAVORINSKÉ Stará Turá

Ing. Oľgu Zborovjanovú k práci v školstve priviedla túžba pracovať s mladými ľuďmi, ktorým chcela odovzdať nielen svoje teoretické
vedomosti, ale aj bohaté skúsenosti z praxe. Súčasťou pedagogického kolektívu vtedy Stredného odborného učilišťa služieb SZVD Poprad
sa stala v roku 1993. Učenie ju natoľko napĺňalo, že sa rozhodla ostať poslaniu učiteľa verná.
V roku 1995 úspešne absolvovala doplňujúce
pedagogické vzdelanie a tým sa stala plne odborne a pedagogicky spôsobilá učiť odborné
ekonomické predmety a nemecký jazyk.

Pán František Pásztor začal pravovať vo výrobnom družstve PODJAVORINSKÉ v roku 1990
ako upravovač v lisovni. V družstve prešiel rôznymi pracovnými zaradeniami a funkciami.
Pracoval ako vedúci prevádzky KOVO, technológ a vedúci obchodného úseku.
V predstavenstve družstva pôsobí od roku
1992. V roku 1997 bol zvolený do funkcie podpredsedu družstva. V tejto funkcii pôsobil až
do roku 2006, kedy mu bola daná dôvera a členovia družstva ho zvolili za predsedu družstva.
V minulosti tiež aktívne pracoval v komisii pre
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Správu spoločných fondov COOP PRODUKT
SLOVENSKO.

nový subjekt Fragokov, výrobné družstvo, ktorý
bol do tejto doby jeho nosným závodom.
V súčasnosti patrí Fragokov – export, výrobné družstvo (do roku 2008 Fragokov, výrobné družstvo) k najväčším strojárskym firmám
prešovského regiónu. Základom jeho výroby
sú tri rozdielne výrobné programy, ktoré sa realizujú v strediskách hydraulika, nástrojáreň
a lisovňa plastov. Družstvo dosahuje výborné
ekonomické výsledky a svoje kvalitné výrobky
vyváža aj za hranice Slovenska. Pracuje v ňom
170 zamestnancov, z toho 20 so zdravotným
postihnutím.

Svoje povinnosti si plní veľmi svedomito.
Je vždy ochotný pomôcť, poradiť a zastúpiť
v družstve akúkoľvek prácu. Nezľakne sa žiadnej novej výzvy a jeho najväčšou snahou je, aby
družstvo napredovalo a dosahovalo dobré výsledky.
Vyznamenanie mu bolo udelené za jeho zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam, zavádzanie inovatívnych projektov, za celoživotný prínos pre družstvo aj celé výrobné družstevníctvo.

Vyznamenanie bolo družstvu udelené za výborné ekonomické výsledky, prezentáciu výrobného
družstevníctva a pri príležitosti výročia založenia družstva.

Za rok 2021 bolo
vyznamenanie udelené:
Ing. Juraj Sokol

VZORODEV,
výrobné družstvo Prešov

predseda výrobného družstva ROZKVET
Banská Bystrica a DEKOR garden
sociálne družstvo r.s.p. Banská Bystrica

Ing. Sokol nastúpil do výrobného družstva
ROZKVET Banská Bystrica v roku 1988 na
pozíciu vedúceho závodu Keramika v Ľubietovej. Počas jeho pôsobenia si závod Keramika
výrazne polepšil v hospodárskych výsledkoch.
Vďaka jeho odbornosti sa zaviedla do výroby,
kde sa roky pracovalo s tradičnými výrobkami
charakteristickými pre ľubietovskú keramiku,
úspešná výroba kachlíc. V roku 1993 sa jednotlivé závody družstva pretransformovali na
menšie družstvá so samostatnou právnou subjektivitou.
Ing. Sokol sa stal predsedom výrobného družstva FLOS, neskôr premenované na DEKOR
garden, výrobné družstvo. V roku 2015 bol
tiež zvolený do funkcie predsedu výrobného

družstva ROZKVET. Pod jeho úspešným vedením sa v roku 2019 začali aktivity súviace so
zmenou družstva DEKOR garden na sociálne
družstvo a následne na registrovaný sociálny
podnik.
Vyznamenanie mu bolo udelené za zodpovedný
prístup k práci, za jeho podporu a prácu s ľudmi
so zdravotným postihnutím a pri príležitosti životného jubilea.

Ing. Dušan Grešo
predseda výrobného družstva KOGÁL
Liptovský Mikuláš

Ing. Grešo nastúpil do výrobného družstva
ROBSTAV Liptovský Mikuláš v roku 1965.
V tomto výrobnom družstve pracoval ďalších
16 rokov na rôznych pozíciách, najprv ako robotník, neskôr ako majster, vedúci učňovského
strediska a nakoniec ako vedúci personálneho

útvaru. V rokoch 1980 a 1982 absolvoval štúdium na funkcionárskej škole manažérov výrobných družstiev.
V roku 1985 začal pracovať vo výrobnom družstve ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, kde bol
zvolený za predsedu družstva. V tejto funkcii
pôsobil 10 rokov. Niekoľko rokov bol predsedom Správnej rady Fondu družstevnej svojpomoci na Slovenskom zväze výrobných družstiev, dnes COOP PRODUKT SLOVENSKO.
V roku 1995 založil výrobné družstvo KOGÁL
Liptovský Mikuláš, kde pôsobí doteraz ako
predseda.

Vyznamenanie mu bolo udelené za ústretovosť,
zodpovednosť, jeho dlhoročnú prácu v prospech
výrobného družstevníctva a pri príležitosti životného jubilea.

FRAGOKOV – export, výrobné
družstvo Prešov
História výrobného družstva FRAGOKOV –
export siaha do roku 1949, keď bolo v Prešove
založené Východoslovenské ľudové autodružstvo, strojárska spoločnosť zameraná na výrobu
pre traktorový a automobilový priemysel a servis. V roku 1996 došlo k transformácii výrobného družstva, pričom vzniklo šesť nástupnických
závodov, z ktorých hlavnú časť výroby prebral

Družstvo bolo založené v roku 1951. Hlavnou
náplňou činnosti bolo zhotovovanie pánskych
a dámskych odevov a vykonávanie opráv odevov.
Družstvo malo v činnosti začlenené aj domácke pracovníčky, zaoberajúce sa umelecko-remeselnou činnosťou pri zhotovovaní solivarských
čipiek a od výrobného družstva Kroj Bratislava
prevzalo výrobu modrotlače. V tomto čase zmenilo svoj názov na Vzorodev krajčírske družstvo.
Podstatnejší rozvoj nastal po roku 1960. V roku
1967 družstvo mení svoj názov na VZORODEV
Prešov, výrobné družstvo. V roku 2003 začína
výrobu výrobkov s novou technológiou, ktorou
je lepený program pri spracovaní materiálov
Gore-tex. V súčasnosti v družstve pracuje 15 zamestnancov, z toho 4 so zdravotným postihnutím. Svojimi kvalitnými výrobkami sa úspešne
presadilo nielen na domácich, ale aj zahraničných trhoch.
Vyznamenanie bolo družstvu udelené za dobré výsledky, dlhoročnú propagáciu výrobného
družstevníctva doma aj v zahraničí a pri príležitosti výročia založenia družstva.
Nakoľko sa slávnostného odovzdávania Najvyššieho družstevného vyznamenania SR
v divadle nemohli zúčastniť všetci ocenení,
Ing. Chmelová odovzdala najvyššie družstevné vyznamenanie Ing. Dušanovi Grešovi na
36. Valnom zhromaždení CPS.
Ocenenie in memorian pre pána Jána Luleka
si prišla osobne prevziať na COOP PRODUKT
SLOVENSKO mamička pána Jána Luleka.
Všetkým oceneným blahoželáme.
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jubilanti

jubilanti

ale aj zlepšovania služieb v zákazkových činnostiach.

70. výročie založenia výrobného družstva
VZORODEV Prešov
História

Dňa 9. apríla 1951 sa v historickej budove Starého kolégia v Prešove zišlo valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo 38 zakladajúcich
členov. Založilo Okresné zákazkové krajčírske
družstvo, ktoré po zaregistrovaní v podnikovom registri v Prešove začalo oficiálne svoju
činnosť 1. júna 1951. Za založením družstva
stála skupina drobných živnostníkov – krajčírov a ich pomocníkov.
Podmienkou vzniku družstva bolo prevzatie
prevádzkových miestností drobných živnostníkov – krajčírov s úplným inventárom. Materiálno-technická základňa družstva bola veľmi
chudobná. Počiatočné ťažkosti pomáhala zakladajúcim členom prekonávať idea družstevnej myšlienky, obetavosť v práci a silná vôľa vydržať a dokázať prednosti družstevnej výroby.
Prvým čestným predsedom sa stal Ľudovít Kohlmayer. Družstvo malo zriadených 10
dielní, 60 pracovníkov, vyrobilo tovar za viac
ako 1 mil. korún s priemerným zárobkom
1 080,- Kčs.
V rokoch 1953 až 1957 sa na základe zásahov
štátneho priemyslu vyvíjal tlak na likvidáciu
výrobných družstiev a táto situácia spôsobila
značný odchod mnohých kvalifikovaných remeselníkov do iných odvetví.
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V roku 1960, kedy za predsedu bol zvolený
Ján Benčo, družstvo už malo 21 prevádzok,
a to v Prešove, Vranove, Bystrom, Stropkove
a v Starej Ľubovni. 161 pracovníkov vyrobilo
tovar za takmer 5 mil. Kčs. Hlavnou náplňou
činnosti bolo zhotovovanie pánskych a dámskych odevov a vykonávanie opráv odevov.
Družstvo malo v činnosti začlenené aj domácke pracovníčky zaoberajúce sa umelecko-remeselnou činnosťou pri zhotovovaní solivarských čipiek a od výrobného družstva Kroj
Bratislava prevzalo výrobu modrotlače, ktorá
bola neskôr odčlenená do iného družstva.
V tomto čase družstvo zmenilo svoj názov na
Vzorodev krajčírske družstvo.
Podstatnejší rozvoj nastal po roku 1960.
V tomto roku družstvo dostalo za úlohu od
politických a hospodárskych orgánov riešiť zamestnanosť žien v Starej Ľubovni zriadením

krajčírskej prevádzky. Hlavným výrobným
programom boli pánske nohavice a montérky
v sériovej výrobe.
V roku 1967 družstvo mení svoj názov na
VZORODEV Prešov, výrobné družstvo.
V roku 1970 vyváža pracovné odevy do NDR,
otvára predajne, zriaďuje učňovské a vývojové
stredisko, zakúpilo budovu pre správu družstva.
V roku 1975 dáva do prevádzky novovybudovaný závod v Starej Ľubovni pre 320 pracovníkov a zvyšuje celkový počet zamestnancov na
663 pracujúcich v 14-tich prevádzkach. V roku
1976 sa tento závod osamostatnil.
Ďalšie roky boli obdobím hľadania vnútorných
rezerv a racionalizácie sériovej odevnej výroby,

V roku 1982 bol za predsedu družstva zvolený Ing. Vasiľ Slivovič. Došlo k stabilizácii výrobného programu a družstvo sa zameriavalo
na dokončenie výstavby DDS v Prešove, ktorá
sa začala koncom roka 1978. V roku 1986 uvádza do prevádzky tento objekt, kde bolo z doterajších nevyhovujúcich výrobných priestorov
presunutých 310 pracovníkov. Investičný náklad na výstavbu bol 43 mil. korún. Finančné
krytie bolo zabezpečené úverom zo Slovenského zväzu výrobných družstiev, príspevkom
spoluinvestorov a štátnou dotáciou.
Po roku 1989 sa v celej spoločnosti udiali prevratné zmeny. Začiatkom roka 1990 bolo zvolené nové predstavenstvo družstva. Za predsedu bol zvolený Ing. Juraj Vojta.
V roku 1990 družstvo zamestnávalo 512 pracovníkov a dosiahlo 86 mil. korún tržieb.
Predmetom hospodárskej činnosti družstva
bolo poskytovanie služieb obyvateľstvu, a to:
zákazkové šitie dámskych, pánskych a detských odevov, čistenie peria a šitie bielizne,
oprava odevov, ošatenia a bielizne, ľudovo-umelecká výroba v sortimente ľudových krojov, výroba konfekcie, maloobchodný predaj
a výroba prípravkov a zariadení pre odevný
priemysel.
V roku 1995 družstvo zamestnáva 528 pracovníkov, z toho 422 členov. Orientuje sa na vývoz
výrobkov do zahraničia. Hlavné krajiny vývozu sú Nemecko, Švédsko, Holandsko a Francúzsko.

Družstvo zakúpilo v meste Hanušovce nad
Topľou pozemok na výstavbu nového závodu,
ktorý bol skolaudovaný v apríli 1998.
V rokoch 1996 a 1997 začína zo svojej podnikateľskej činnosti dosahovať stratu. Aj pri maximálnej snahe zvyšovať produktivitu práce
a obmedzovať náklady, z dôvodu nepriaznivého kurzu slovenskej koruny voči ostatným menám nedokázalo zabrániť poklesu odbytových
cien a tým vykazovania záporného hospodárskeho výsledku. Mení svoje stanovy, pripúšťa
členstvo právnickej osoby. Členstvo nie je viazané k pracovnému pomeru.
Rok 2003 bol rokom výraznejšieho prepadu
v plnení podnikateľských zámerov. Družstvo
začína výrobu výrobkov s novou technológiou,
a to lepený program pri spracovaní materiálov
Gore-tex a hľadá investora na vstup do družstva. Stále sa nedarí dosahovať zisk z podnikateľskej činnosti.
Rok 2008 sa prejavoval celosvetovou hospodárskou krízou, krachom firiem, zvyšovaním dovozu výrobkov z Číny, nepriaznivým
kurzom slovenskej koruny k euru pri vývoze.
Družstvo znižuje stav pracovníkov.
Rok 2009 bol v znamení prechodu slovenskej
koruny na euro. Stanovený kurz nám priniesol nárast mzdových nákladov, ale na druhej
strane neprinášal straty z kurzových rozdielov. Pretrvávajú problémy s rentabilitou výroby
z dôvodu nízkych odbytových cien výrobkov
a silnej konkurencie ázijských výrobcov. Predstavenstvo družstva sa rozhodlo razantnejšie
postupovať v racionalizácii pracovných miest.

Dohodou alebo výpoveďou bol ukončený pracovný pomer so 170 pracovníkmi. Ku koncu
roka 2009 malo družstvo v pracovnom pomere
112 pracovníkov.
Novovzniknuté družstvá z bývalých prevádzok
HANSTYL, PRESTYL a PLAVTEX – mali prenechané výrobné a vývojové know-how, zakúpili doterajšie strojné zariadenie a boli im prenajaté výrobné priestory. Novovzniknuté firmy
vykonávali výrobu pre družstvo.
V marci 2010 vznikla spoločnosť VZORODEV
PRODUKT, s.r.o. ktorá prebrala od výrobného
družstva celý výrobný program, odkúpila technologické vybavenie a pokračovala v odevnej
výrobe v pôvodných priestoroch. Dovŕšením
tejto reorganizácie družstvo predišlo prípadnému bankrotu alebo likvidácii. Zvýšenie členských vkladov a možnosť vstupu nových členov do družstva aj mimo pracovného pomeru
zlepšilo finančnú situáciu a stabilitu družstva.
Predsedom družstva sa stal Ing. Dušan Ivanov.
Družstvo sa zaoberá prenájmom priestorov,
spracovaním účtovníctva, poskytovaním údržbárskych a dopravných služieb, správou budov
vo svojom vlastníctve, dopredajom materiálov
a výrobkov.

Súčasnosť

Dnes má družstvo 10 pracovníkov, 16 členov
a za posledné roky vykazuje vyrovnané ekonomické ukazovatele. Cieľom tohto malého kolektívu je vytvárať priaznivé podmienky našim
nájomníkom, aby sme v ťažkých časoch covidu
spoločne prekonali problémy, ktoré toto obdobie so sebou prináša. Od roku 2021 je predsedom družstva opäť Ing. Juraj Vojta.
V roku 2021 bolo udelené družstvu najvyššie
družstevné vyznamenanie SR Cena Samuela
Jurkoviča.
Ing. Viera Piznerová
Výrobné družstvo VZORODEV Prešov je jedným z našich najstarších družstiev.
70 rokov je dlhá história, družstvo zažilo úspechy, ale aj pády no nič ho nezastavilo a dnes
môžeme zdvihnúť pomyselnú času a v mene
všetkých družstevníkov popriať družstvu, jeho
vedeniu aj zamestnancom všetko najlepšie ku
krásnemu výročiu.
Veľa spokojných zákazníkov a úspechov do
ďalších rokov.
Ing. Iveta Chmelová,
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO
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zo života SSOŠ

zo života SSOŠ

Zvyšovanie kompetencií žiakov
pre potreby trhu práce

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci operačného programu Ľudské zdroje sa na Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove realizuje projekt „Zvyšovanie
kompetencií žiakov pre potreby trhu práce“.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality
vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy, a to prostredníctvom mimoškolskej
činnosti zameranej na zvyšovanie kompetencií žiakov s prihliadnutím na požiadavky trhu
práce a zapojením žiakov do týchto činností. V rámci tohto podprogramu bolo na škole
vytvorených 10 záujmových krúžkov (Cesta za
umením, Čitateľský klub, Fotografovanie a videotvorba, Interaktívne čítanie, Komunikatívna nemčina, Kozmetológia na dlani, Občan
a ekonomika, Zlepši si angličtinu cez anglickú
literatúru, Finančná gramotnosť, Chémia pre
život). Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú
situáciu sa táto podaktivita projektu momentálne zameriava na prípravu podkladov a to
pracovných listov a prezentácií k jednotlivým
mimoškolským aktivitám.
Druhou podaktivitou projektu je materiálno
– technické zabezpečenie a vybavenie učební.
V rámci tejto podaktivity sa zakúpilo 10 notebookov pre vedúcich jednotlivých krúžkov,
1 multifunkčné zaradenie, 3 interaktívne tabule s dataprojektormi, 20 PC zostáv s bezdrôtovými slúchadlami s mikrofónom. Toto
materiálno – technické zabezpečenie skvalitní nielen mimoškolskú činnosť na našej škole,
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ale určite prispeje aj k skvalitneniu výchovno
– vzdelávacieho procesu v jednotlivých študijných odboroch (operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetik, animátor voľného času, propagačná grafika, podnikanie
v remeslách a službách) i v učebných odboroch
(kaderník, manikér – pedikér, krajčír, hostinský, spracúvanie dreva, výroba konfekcie).
Hlavným cieľom týchto aktivít je zvýšiť kvalitu
odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc
potreby trhu práce, tvorba, inovácia, realizácia
vzdelávacích programov zameraných na zvýše-

nie kompetencií potrebných pre prispôsobenie
vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť
vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia). Jednotlivé aktivity sú zamerané na podporu praktického vyučovania
a na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania. Výška oprávnených výdavkov projektu činí 127 419,86 EUR.
Mgr. Mária Pinzíková
zástupkyňa riaditeľa SSOŠ

Projektom zlepšujeme odbornú
prípravu žiakov
Keďže stredná odborná škola je
miestom, ktoré má poskytovať
priestor na rozvoj schopností človeka, rozvoj jeho tvorivosti a praktických vedomostí a zručností,
a tak pomáhať žiakom adaptovať
sa na pracovný život v spoločnosti, sme nesmierne radi, že práve
na našej škole môžeme prostredníctvom schváleného rozvojového
projektu s názvom „Inovácia odbornej prípravy pre prax“ výrazne skvalitniť materiálno-technické
vybavenie školy a tým i celkový
výchovno-vzdelávací proces všetkých žiakov, no najmä žiakov, ktorí sa pripravujú na povolanie ako
autoopravár – mechanik, autoopravár – karosár a mechanik elektrotechnik.
V roku 2017 COOP PRODUKT
SLOVENSKO, ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade, reagoval na výzvu

o podporu z fondov EÚ operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“, spolufinancovaný „Európskym fondom
regionálneho rozvoja.“ Projekt
s názvom „Inovácia odbornej
prípravy pre prax“ bol úspešný a v roku 2018 bola podpísaná
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov na praktickom
vyučovaní rozšírením existujúcej kapacity SSOŠ nadstavbou.
V nadstavbe vznikla prednášková
miestnosť a tri odborné učebne
pre odbory mechanik – elektrotechnik a autoopravár vybavené
modernými edukačnými pomôckami, ktoré výrazne skvalitnia výchovno-vzdelávací proces. Pomocou projektu sme zmodernizovali
materiálno-technické vybavenie

učební a dielní, v ktorých máme
nové lavice, stoličky, interaktívne
tabule. V elektrodielni pribudli
výučbové panely s komunikačnou
ovládacou technikou, ručné elektrické náradie, dielenský nábytok.
V autodielni sme zaobstarali digitálnu 3D geometriu, stolicu na
meranie účinnosti bŕzd a tlmičov,
špeciálne náradie a prípravky, ručné náradie, adť.. Žiaci sa tak môžu
priamo vzdelávať na technoló
giách, ktoré využívajú aj budúci
zamestnávatelia. To všetko pomôže výrazne rozvíjať nielen odborné technologické zručnosti žiakov,
ale súčasne aj ich sociálnu inteligenciua posunie tak absolven-

tov školy k sebareflexii, k zlepšeniu zvládnutia krízových situácii
v praxi a splneniu náročných požiadaviek zamestnávateľov na profesijnú úroveň. V neposlednom
rade, zateplením budovy s nadstavbou sme znížili jej energetickú
náročnosť a tým znížili náklady na
vykurovanie.
Sme presvedčení, že touto realizáciou projektu sa zvýšila úroveň
študijných a pracovných podmienok, ako i ďalšieho rozvoja školy a jej imidž sa skokom posunul
vpred.
Mgr. Milan Sova
riaditeľ SSOŠ

Keď cudzie jazyky nie sú cudzie
Der, die, das, yes či no, jazyky sú
pre nich hrou. Aj takto si snáď niektorí žiaci našej školy – SSOŠ Poprad-Veľká zarýmovali, keď videli
výsledky olympiády v cudzích jazykoch.
Covid-19 nás „nechal“ doma, čím
skomplikoval bežný školský režim
s mnohými aj mimoškolskými aktivitami. No nedali sme sa odradiť
a online formou sme zorganizova-

li školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku so všetkým, čo tomu prislúcha.
Bolo to náročnejšie po technickej
stránke, no naše jazykové talenty
zvládli aj to. Iuventa ako organizátor ďalších kôl to zvládla tiež a my
sa môžeme pochváliť výbornými
umiestneniami.
V okresnom kole anglického jazyka žiak Marco Gontko, nádejný

mechanik elektrotechnik, obsadil
piate miesto. Naše “Nemky“ študijného odboru podnikanie v remeslách a službách, Lenka Krajňáková a Miriam Muskolayová si
v obvodnom a okresnom kole podelili druhé a tretie miesto. Lenka
postúpila do krajského kola, ktoré
sa konalo taktiež online formou.
Súťaž mala dve časti – písomnú a ústnu, kde odborná komisia
prostredníctvom videokonferencie preverila spontánnosť, pohotovosť, kreativitu a celkovú jazykovú
úroveň súťažiacich.
Sme hrdí, že Lenka Krajňáková získala v krajskom kole krásne
druhé miesto a je inšpiráciou pre
ďalších „spíkerov“ a „šprecherov“.
Mgr. Milan Sova
riaditeľ SSOŠ
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zaujalo nás

infoservis

Predmet Družstevné podnikanie
na Ekonomickej univerzite v Bratislave
ujmu o túto problematiku a jeho hodnotenie
je zabezpečené prostredníctvom dodatočných
kreditov nad rámec povinných. Predmety zaradené medzi výberové predmety sú zabezpečované predovšetkým odborníkmi z praxe, čo
pre študentov znamená priamy kontakt s potenciálnymi budúcimi zamestnávateľmi a tiež
konfrontáciu ich poznatkov nadobudnutých
počas štúdia s problémami, s ktorými sa denne
stretáva podnikateľská sféra.

V akademickom roku 2020/2021 bol študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, napriek
náročnej situácii vo výučbe spôsobenej pandémiou COVID 19, opätovne ponúknutý výberový predmet Družstevné podnikanie. V tomto roku 2020/2021 bol predmet zaradený medzi
výberové predmety, čo znamená, že študent si
predmet vyberá len v prípade skutočného zá-

Príjemným prekvapením bolo, že si predmet
Družstevné podnikanie ako výberový predmet zvolilo 27 študentov, čo svedčí o zaujímavosti témy a družstevnej formy podnikania a tiež o tom, že predmet si z roka na rok
volí čoraz viac študentov (v porovnaní s rokom
2018/2019 to bolo takmer o 50 % viac). Predmet tak obstál vo výbere pričom konkuroval
viacerým predmetom zameraným na financie,
spoločenskú zodpovednosť a iné predmety zastúpené odborníkmi zo špičkových oblastí medzinárodného podnikania.
Výučba bola kvôli opatreniam spôsobeným
pandémiou COVID 19 zabezpečovaná online.
Na prvých dvoch hodinách študentom predstavená koncepcia družstevníctva, jeho história, družstevné hodnoty, princípy, úloha a postavenie Medzinárodného družstevného zväzu
a jeho členských organizácií a výborov, systém družstevníctva na Slovensku (Družstevná
únia a členské zväzy). Zároveň dostali za úlohu spracovať na záver predmetu seminárnu
prácu na aktuálnu tému spojenú so zákonom
č. 112/2018 Z.z. o sociálnych podnikoch
a sociálnej ekonomike, konkrétne preskúmať
existujúce chránené dielne a výrobné družstvá invalidov a navrhnúť riešenia pre začlenenie iných marginalizovaných skupín do týchto družstiev, prípadne družstiev, ktoré sa touto
problematikou nezaoberajú, zhodnotiť marketingové nástroje (predovšetkým web stránku
a pôsobenie prostredníctvom sociálnych médií) a navrhnúť tak riešenie pre zvýšenie záujmu o družstvá a družstevníctvo.
V porovnaní s predošlým akademickým rokom, bolo ďalšou z možností pre študentov,
spracovanie problematiky osobitného prístupu
družstiev počas pandémie COVID 19 k riešeniu zamestnanosti, činnosti a ich vyššej odolnosti v porovnaní s inými právnymi formami
podnikania, ktorý súvisí predovšetkým s družstevnými hodnotami a princípmi.
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Počas ďalších týždňov letného semestra sa
mali možnosť študenti počas online prednášok stretnúť so zástupcami COOP PRODUKT
SLOVENSKO, COOP Jednota Slovensko
a Zväzu bytových družstiev, konkrétne semináre zabezpečovali Ing. Iveta Chmelová, JUDr.
Monika Zatkalíková, JUDr. Martin Katriak,
Ing. Renáta Muchová a JUDr. Ing. Jaroslav Kováč. Predmetom stretnutí bolo predovšetkým
predstaviť činnosť jednotlivých zväzov a družstiev v nich združených. JUDr. Monika Zatkalíková študentov zároveň oboznámila s problematikou sociálnej ekonómie a družstevníctva
z pohľadu Neziskovej organizácie CPS Dokorán. Z dôvodu choroby bola pôvodne naplánovaná prednáška Ing. Milana Mišánika,
predsedu ZPD OS nahradená prednáškou predsedu Poľnohospodárskeho družstva Mestečko,
Ing. Petrom Ježom, PhD.
Posledný seminár bol venovaný vyhodnoteniu seminárnych prác študentov a snahe o získanie spätnej väzby o predmete pre budúce
roky. Študenti navrhli predovšetkým zlepšiť
web stránky vybraných družstiev a celkovo
prezentáciu družstevníctva podľa ich názoru
zmodernizovať, byť aktívny na sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram či Twitter. Za
najdôležitejší prvok považujú v oblasti marketingu potrebu zdôrazniť sociálny a spoločenský charakter družstevníctva (starostlivosť
o iných, spoločenskú zodpovednosť, svojpomoc v komparácii so ziskovým motívom
iných právnych foriem podnikania), osobitne
počas tohto problematického obdobia spojeného s pandémiou COVID 19. Študenti ocenili prístup a otvorenosť predstaviteľov z praxe, páčila sa im predovšetkým húževnatosť
a ochota pracovať v družstevníctve napriek
problémom a častým prekážkam, ktoré družstevníctvo so sebou počas jednotlivých období nieslo a nesie.
Zároveň by som chcela ako garantka predmetu Družstevné podnikanie poďakovať všetkým, ktorí sa za COOP PRODUKT SLOVENSKO a ostatné členské organizácie Družstevnej
únie SR predmetu aktívne zúčastnili a pomohli
tak k rozvoju ďalšej spolupráce medzi praxou
a akademickou sférou, ktorú nezastavila ani
pandémia COVID 19.
Ing. Denisa Gajdová, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH A SKLADOVÝCH PRIESTOROV

COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúka na prenájom:
BRATISLAVA

Kancelárske a skladové priestory v širšom centre mesta Bratislava, na Mliekárenskej ulici číslo 10.
Voľné kancelárske priestory sa nachádzajú na 1. až 5. poschodí. Kancelárie sú samostatné aj prechodné od 17,00 m2,
po rekonštrukcii (plávajúca podlaha, plastové okná, klimatizácia), aj v pôvodnom stave.
Cena priestorov po rekonštrukcii: 132,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH
Cena priestorov v pôvodnom stave: 90,00 až 110,00 EUR/m2/rok aj s energiou +DPH
Skladové priestory v suteréne budovy od 15,00 m2
Cena priestorov: 63,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH
Parkovanie je možné pred budovou. V budove je zabezpečená 24 hodinová strážna služba.

NITRA

Kancelárske priestory v Administratívnej budove a priestory vo výrobnej hale
na Priemyselnej ulici číslo 4 v Nitre.
Kancelárske priestory sú od veľkosti 17m2
Výška nájomného: 36,50 EUR/m2/rok + DPH
Výška zálohovej platby za energie:
30,00 EUR/m2/rok + DPH
Výrobná hala:
Výška nájomného: 30,00 EUR/m2/rok + DPH
Platba energií je na základe skutočného odberu
pre jednotlivé médiá.

ZVOLEN

Kancelárske a skladové priestory vo Zvolene na ulici T. G. Masaryka číslo 325.
Kancelárske priestory sú od veľkosti 17m2,
po rekonštrukcii (plávajúca podlaha,
plastové okná).
Výška nájomného:
89,00 EUR/m2/rok + energie + DPH
Skladové priestory:
Výška nájomného s energiami:
69,00 EUR/m2/rok + DPH
Kontakt: Bc. Cáková Zuzana, tel. : 02/5824 1201, 0903/266 126, e-mail: spravca@cpscoop.sk
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Registratúrny plán –

Vydržanie vlastníckeho práva po novom

interná smernica na správu registratúry
nia záznamu (obsah, význam, obdobie vzniku,
jedinečnosť vyhotovenia, hodnovernosť a pri
elektronickom zázname aj úplnosť štruktúrovaných údajov o jeho obsahu, štruktúre a väzbách elektronického záznamu a jeho správe).
Pôvodca registratúry navrhuje znak hodnoty
„A" v návrhu registratúrneho plánu pre každú vecnú skupinu takýchto registratúrnych
záznamov; pre ostatné vecné skupiny registratúrnych záznamov znak hodnoty „A" v návrhu
registratúrneho plánu nenavrhuje. Zjednodušene napísané: znakom hodnoty „A“ sa označujú záznamy, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu a po uplynutí lehoty uloženia sa
odovzdávajú do príslušného štátneho archívu.

V

nadväznosti na predchádzajúci článok – úvod do správy registratúry,
v ktorom sme sa zmienili o tom, že
výrobné družstvá sú obvykle začlenené do predarchívnej starostlivosti štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou, zriaďované
Ministerstvom vnútra SR, a teda sú pôvodcom
zaradeným do II. kategórie, vzťahuje sa na nich
povinnosť podľa § 16, ods. 2, písm. b) Zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov, vypracovať
registratúrny plán a predložiť ho na schválenie
príslušnému štátnemu archívu.
Registratúrny plán je interný riadiaci akt vydaný pôvodcom (výrobným družstvom), ktorý
určuje spisom miesto v registratúre a tiež určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty
a lehotu uloženia.
Registratúrna značka predstavuje symbol ustanovený registratúrnym plánom pre určitý spis
alebo skupinu spisov. Registratúrna značka sa
prideľuje spisom pri ich vytváraní podľa schváleného registratúrneho plánu. Skladá sa z abecednej skratky alebo alfanumerickej skratky,
pričom prvé písmeno zvyčajne označuje typ
agendy, druhé písmeno spravidla vecnú skupinu spisov v rámci danej agendy a číslica druh
registratúrneho záznamu v rámci danej vecnej
skupiny.
Znakom hodnoty „A" sa označuje registratúrny záznam, ktorý spĺňa kritériá hodnote-
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Lehota uloženia sa schvaľuje pri schvaľovaní registratúrneho plánu. Pôvodca registratúry nesmie vyradiť registratúrny záznam pred
uplynutím schválenej lehoty uloženia. Lehota
uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom pôvodca registratúry uzavrel spis alebo po splnení podmienky ustanovenej na začatie jej plynutia
v registratúrnom pláne pôvodcu registratúry.
Pri navrhovaní lehoty uloženia niektorých špecifických záznamov treba mať na zreteli existenciu právnych úprav, resp. iných záväzných
právnych predpisov, v ktorých je pre tieto skupiny táto lehota daná a nesmie im odporovať,
napr. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
Zákon č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a pod. Lehota uloženia teda predstavuje počet rokov, počas ktorých výrobné družstvo potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť
a počas týchto rokov záznam aj uchováva.

Pôvodca registratúry uvádza lehotu uloženia
podľa schváleného registratúrneho plánu v registratúrnom denníku a na spisovom obale, ak
ho pôvodca registratúry vyhotovil arabskou
číslicou. Lehota uloženia sa uvádza aj v zoznamoch vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie a v zozname
odovzdávaných archívnych dokumentov.
Lehotu uloženia určenú podľa registratúrneho
plánu platného v čase vzniku registratúrneho
záznamu môže pôvodca registratúry upraviť
len so súhlasom štátneho archívu.
Pri koncipovaní registratúrneho plánu, ktorý
v tabuľkovej podobe člení registratúru do vecných skupín, je vhodné zaradiť do samotného
textu smernice aj ustanovenia, ktoré vysvetľujú
jednotlivé manipulačné kroky pri správe registratúry. Takto vypracovaná smernica ale podlieha schváleniu príslušným štátnym archívom.
Bez schválenia štátnym archívom je registratúrny plán neplatný a nemá zmysel ho využívať, pretože nebude pravdepodobne zo strany
Ministerstva vnútra SR akceptovaný pri vyraďovacom konaní, ktoré je povinné vykonať najmenej raz za 5 rokov.
V prípade, že Vaše výrobné družstvo nemá vypracovaný a štátnym archívom schválený registratúrny plán, môžete sa so svojimi otázkami
ohľadom tejto smernice obrátiť na nás, veľmi
radi Vám pomôžeme.
V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na správny postup pri evidencii registratúrnych záznamov.
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.

Vydržanie je nadobudnutie vlastníckeho práva k veci alebo vecného práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu
jeho oprávnenou držbou.
Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa
dopĺňa a mení zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších
predpisov, je predovšetkým zmena spôsobu
vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana
vlastníckeho práva za súčasného zachovania
princípu právnej istoty.
Jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva je vydržanie, pričom spôsobilý
subjekt musí preukázať, že spôsobilý predmet
držby nadobudol na základe kvalifikovanej
držby, ktorá musí trvať nepretržite, po zákonom ustanovený čas: pri hnuteľných veciach
tri roky a pri nehnuteľných veciach desať rokov, pričom do tohto času sa započítava aj čas,
po ktorý mal vec v oprávnenej držbe právny
predchodca. Spôsobilým predmetom vydržania môže byť akákoľvek vec, ktorá môže byť
predmetom vlastníctva, avšak okrem vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.
Ôsma hlava Civilného mimosporového poriadku s názvom „Konanie o potvrdení vydržania” upravuje procesný postup v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním.
Zásadná zmena nastáva predovšetkým v subjekte, ktorý potvrdzuje vydržanie. Doposiaľ
podľa platného právneho stavu vydržanie potvrdzoval notár, ktorý vyhotovil osvedčenie
vyhlásenia o vydržaní vo forme notárskej zápisnice.
Konanie o potvrdení vydržania v zmysle návrhu zákona je návrhové konanie, ktoré teda
možno začať len na návrh, pričom návrh je
oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému
bremenu. Konanie o potvrdení vydržania podlieha súdnemu poplatku vo výške 99,50 €. Navrhovateľ musí preukázať skutočnosti, na základe ktorých splnil podmienky vydržania.
Ako v dôvodovej správe k novele Ministerstvo
spravodlivosti SR uvádza, cieľom predprípravného štádia predmetného konania (prvej etapy) je vylúčiť z konania nedôvodné a neopod-

statnené návrhy a nezaťažovať nimi ostatných
účastníkov a súdy. Účasť advokáta pri prieskume a spísaní kvalifikovaného návrhu výslovne zákon nevyžaduje, jeho účasť v prieskume
a konaní je však nezastupiteľná a môže podstatne zvýšiť úspech v procese vydržania. Účasť
advokáta bude kľúčová aj v III. etape vydržania, keď bude potrebné pred súdom preukázať, že prípadné námietky tretích strán sú nedôvodné.
Druhá etapa procesu vydržania prebieha na
súde. Ak je žiadateľ v prvej etape úspešný, súd
vydá vyzývacie uznesenie a zverejní ho verejnou vyhláškou v Obchodnom vestníku a na
úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania.
Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania, pričom lehota na uplatnenie
námietok nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov
od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Námietky proti zámeru vydržať nehnuteľnosť
môžu oprávnené osoby podať až do vydania
uznesenia o potvrdení vydržania. Námietky sa
podávajú na súde, ktorý vyzývacie uznesenie
vydal a treba ich náležite zdôvodniť. Ak budú
námietky nekvalifikované alebo budú podané
oneskorene, súd ich odmietne.
Po podaní námietok môže súd vykonať šetrenie, ktorým overí tvrdené skutočnosti, a to
aj na pojednávaní. Ak námietky preukážu, že
podmienky na vydržanie nie sú splnené, súd
návrh zamietne. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí sa oznamuje tiež katastru na účely výmazu zapísanej poznámky.
Ak sa podklady v návrhu na priznanie vlastníctva vydržaním preukážu, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí vydržanie vlastníckeho
práva, resp. práva zodpovedajúcemu vecnému
bremenu.
Okamih „vzniku“ vlastníckeho práva bude
uvedený v samotnom súdnom rozhodnutí.
V poslednej etape súd doručí právoplatné rozhodnutie o potvrdení vydržania príslušnému
katastru, ktorý v rámci záznamového konania
vykoná zápis vlastníka do katastrálneho operátu. Za vlastníka kataster zapíše osobu, ktorá
preukázala vznik vlastníckeho práva vydržaním.

Zákon ustanovuje základné predpoklady vydržania, ktoré musia byť splnené po celý čas vydržania, ktorými sú:
• spôsobilý subjekt
• spôsobilý predmet držby
• dobromyseľnosť vydržateľa
• oprávnená držba po zákonom stanovenú lehotu
• uplynutie vydržacej lehoty
Vydržať možno zásadne len vec, nikdy nie iba
jej časť. Za oprávnenú držbu sa považuje nakladanie s vecou ako so svojou vlastnou, ak je
držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí; je teda objektívne presvedčený o svojom domnelom vlastníckom práve.
Všetky uvedené podmienky vydržania musia
byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej lehoty, ktorá je v prípade hnuteľných vecí
3-ročná a v prípade nehnuteľností (a práv zodpovedajúcim vecnému bremenu) 10-ročná. Do
tohto času sa započítava aj čas, po ktorý mal
vec v oprávnenej držbe právny predchodca.
V prípadoch posudzovania okolností vydržania je najviac problematické posúdenie oprávnenosti či dobromyseľnosti držby. Posúdenie
toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti v dobrej viere, že mu vec patrí, musí byť
objektívne. Dobrú vieru bude potrebné posudzovať s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, za ktorých by držiteľ mal alebo
mohol mať prípadné pochybnosti o existencii
svojho práva. Nestačí teda len jeho subjektívne
vnútorné presvedčenie o tom, že je vlastníkom.
Ak sú mu známe skutočnosti, ktoré jeho vlastníctvo spochybňujú a svedčia v prospech vlastníctva inej osoby, podmienka dobromyseľnosti
nebude splnená.
Vnútorné presvedčenie osoby, samozrejme,
dokázať nie je možné, predmetom dokazovania budú okolnosti, ktoré nasvedčujú, že držiteľ
by mohol objektívne považovať určitú nehnuteľnosť za svoju. Ako dôkazy budú slúžiť spravidla nadobúdacie zmluvy, hoci aj postihnuté
právnou chybou, ktoré utvrdzujú držiteľa, že
vec je jeho. Do úvahy prichádzajú aj výpovede
osôb, ktoré boli svedkami ústnej dohody a pod.
Samozrejme, platí, čím viac hodnoverných dôkazov predložíte, tým je miera úspechu vyššia.
Mgr. Martina Nachtmannová
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Verejné obstarávanie
Časť I. – Hospodársky subjekt a Partner verejného sektora
uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona,
e) 	subdodávateľ – hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie,
f) 	partner verejného sektora – ten, kto prijíma peňažné plnenie z verejných rozpočtov,
z akýchkoľvek európskych fondov okrem
Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo od právnickej osoby
zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne alebo kto prijíma štátnu pomoc. Medzi verejné rozpočty patrí štátny rozpočet, rozpočet štátneho
fondu, rozpočet verejnoprávnej inštitúcie,
rozpočet obce a rozpočet VÚC.
	Partnerom verejného sektora je aj ten, kto
prijíma nepeňažné plnenie od subjektu verejného sektora a ten, kto uzatvára zmluvu,
rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako nám naznačuje názov článku, oba tieto
pojmy sú v prevažnej miere využívané v oblasti
verejného obstarávania. Verejné obstarávanie
je definované ako súhrn pravidiel a postupov
podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky,
koncesie a súťaže návrhov.
Na to, aby sme bližšie pochopili proces verejného obstarávania, si musíme priblížiť základné definície pojmov, ktoré sú s ním spojené:
a) 	hospodársky subjekt – fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,
b) 	záujemca – hospodársky subjekt, ktorý má
záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
c) uchádzač – hospodársky subjekt, ktorý
predložil ponuku,
d) 	koncesionár – hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
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	Partnerom verejného sektora je tiež poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná
poisťovňa, osoba, na ktorú bola postúpená
pohľadávka alebo z iného dôvodu jej má
byť plnená pohľadávka voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci,
vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom.
	Za partnera verejného sektora zákon označuje aj každého subdodávateľa iných partnerov verejného sektora, s podmienkou
splnenia finančných limitov. Subdodávateľ
má povinnosť zápisu vtedy, ak vie alebo so
zreteľom na všetky okolnosti má vedieť, že
plnenia, ktoré dodáva, sú určené partnerovi verejného sektora a súvisia so zmluvou
medzi verejným sektorom a partnerom verejného sektora, a teda, že sa svojím plnením podieľa na uskutočňovaní verejnej zákazky.
Kto partnerom verejného sektora nie je, je
možné rozdeliť do dvoch skupín:
A. 	
Partnerom verejného sektora nie je ten,
komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje
hodnotu 100 000 EUR, a ten komu majú byť
poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujú-

ce sa plnenia zo zmluvy, ktorých hodnota
úhrnne neprevyšuje 250 000 EUR.
	
Uvedené limity sa posudzujú vždy bez
dane z pridanej hodnoty.
	Na uvedenie príkladu: pokiaľ uzavrie dodávateľ s jedným subjektom verejnej správy dve
zmluvy, pričom prvá je s plnením vo výške
80 000 eur a druhá vo výške 70 000 eur,
v tomto prípade nevzniká povinnosť zápisu. Každá zmluva sa bude posudzovať samostatne.
	Pri opakovaných plneniach sa posudzuje
finančný limit za celý čas trvania zmluvy,
pričom ak zmluva predpokladá možnosť
prolongácie, na posúdenie limitov nastáva
fikcia, že k nej dôjde,
– taktiež treba uviesť, že v situácii, keď štát
prevádza napr. nehnuteľnosť do spoluvlastníctva pre viaceré fyzické alebo
právnické osoby, na účely posudzovania
povinnosti zápisu do registra je potrebné zisťovať, či pri rozdelení plnenia podľa
spoluvlastníckych podielov by každý zo
subjektov, ktoré tvoria zmluvnú stranu,
nadobudol plnenie, ktoré prekračuje finančné limity. Pokiaľ tomu tak nie je, nevzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
B. Partnerom verejného sektora nie je:
a) subjekt verejnej správy,
b)	verejný podnik; to neplatí, ak dodáva
tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
podľa osobitného predpisu s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok,
práva k majetku alebo iné majetkové
práva, ktorých všeobecná hodnota prevyšuje hodnotu plnenia podľa odsekov
2 a 3,
c) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva
tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
podľa osobitného predpisu,
d)	banka, obchodník s cennými papiermi,
poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných
papierov, burza cenných papierov alebo
iná finančná inštitúcia, alebo zahraničná finančná inštitúcia vrátane zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá má na

území Slovenskej republiky umiestnený
podnik alebo organizačnú zložku, ak sa
na nadobudnutie kvalifikovanej účasti
v nich vyžaduje predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska, Európskej
centrálnej banky alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu v oblasti finančného trhu,
e)	osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky
v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej
humanitárnej pomoci,
f)	iný štát a jeho orgány,
g)	medzinárodná organizácia zriadená na
základe medzinárodného práva verejného a jej orgány,
h)	
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného
podniku v rámci bežného obchodného
styku verejného podniku a pri plnení
hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku,
i) 	
majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo
umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo
zahraničná finančná inštitúcia, ktorá

spĺňa podmienky podľa písmena d),
a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie
sprostredkovala zahraničná finančná
inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
j) 	majiteľ finančných nástrojov a osoba,
ktorá má právo na výplatu finančných
nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie
alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo budú na taký
trh prijaté v lehote šiestich mesiacov od
ich vydania,
k)	
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,
ktorej druhou zmluvnou stranou je
		 1.	Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Štátnej
pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu,
		 2. 	Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí
obchody na finančnom trhu alebo so
Slovenskou republikou, alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,
		 3. 	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ak vykonáva činnosti podľa
osobitného predpisu,
		 4. 	
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, ak vykonáva činnosti
podľa osobitného predpisu,
		 5.	Štátna pokladnica, ak vykonáva pôsobnosť podľa osobitného predpisu,
		 6.	Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak vykonáva pôsobnosť podľa
osobitného predpisu,
		 7.	finančný sprostredkovateľ podľa osobitného predpisu, ak prijíma plnenia
na účet prijímateľa,
l)	
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
so sídlom alebo s miestom podnikania
mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý
prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne,
m)	vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky
v súvislosti so správou domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov

a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov
a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,
n) pozemkové spoločenstvo,
o)	
osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov
o zmiernení niektorých majetkových
krívd; to neplatí, ak plnenie prijíma
osoba, na ktorú bol nárok na plnenie
postúpený.
Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného
sektora. Na účely zápisu do RPVS si subjekt
musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle
zákona je to advokát, notár, banka, pobočka
zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo s miestom podnikania
na území SR), s ktorou je potrebné uzavrieť
dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby
pre partnera verejného sektora. Táto oprávnená osoba potom vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS.
RPVS sa vedie len v elektronickej podobe a táto
je právne záväzná, tzn., že údaje zverejnené
v RPVS sú účinné proti všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné
obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 328/2016 Z. z. určuje vzory podaní
do registra partnerov verejného sektora.
V ďalšom čísle Výrobného družstevníctva sa na
konkrétnych príkladoch zameriame na samotný proces verejného obstarávania, jeho podmienky a výnimky.
Mgr. Martina Nachtmannová
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Skalnatá chata

štrukciou a v roku 1950 ju premenovali na Brnčalovu chatu podľa
Alberta Brnčala, vtedajšieho predsedu Slovenského horolezeckého
zväzu, ktorý v tom roku zahynul
pri zostupe z Jastrabej veže. V súčasnosti je pomenovaná Chata pri
Zelenom plese. O chatu sa stará chatár pán Tomáš Petrík. Sídli
tu taktiež stanica Horskej služby
a chata je významnou križovatkou
turistických chodníkov.

tatranská chata postavená v roku
1932. Pôvodná chata bola postavená z kameňa s plechovou strechou. Pre svoju polohu bola však
chata v rokoch 1955, 1981 a 2000
poškodená lavínou. V rokoch
2010 – 2013 prebiehala veľká rekonštrukcia chaty. Chata je výborným východiskom na horolezecké lezenie. Okolo chaty vedie
frekventovaný turistický chodník
na Rysy, ďalej s prechodom na

Tatranské horské chaty
Potulky tatranskou prírodou sú balzamom pre duše nás všetkých.
Zvlášť, ak sa počas turistiky nemusíte vrátiť do civilizácie, zážitok je o to
silnejší. Veď už len prespanie v horách má svoje jedinečné kúzlo. Pri
potulkách krásnou prírodou Vysokých, Západných a Belianskych Tatier
môžete využiť pohostinnosť viacerých vysokohorských chát, ktoré vám
v našom článku priblížime doslova zblízka.
Vysoké Tatry
Zamkovského chata
(1 475 m n. m.)
Nachádza sa v ústí Malej Studenej
doliny a je to najnižšie položená
vysokohorská chata. Chatu založil v rokoch 1942 – 1943 známy
horský vodca a horolezec Štefan
Zamkovský (1908 – 1961) spolu
s manželkou Ľudmilou. V období 2. svetovej vojny chata slúžila
ako úkryt prenasledovaným politickým utečencom, partizánom
a Židom. Po znárodnení chaty
komunistickým režimom (1948)
bol Štefan Zamkovský nútený aj
so svojou rodinou chatu opustiť. V roku 1992 bola chata vrátená Zamkovského potomkom. Od
roku 1993 sa chata opäť volá podľa Štefana Zamkovského. V súčasnosti je chatárkou pani Jana Kalinčíková.

Chata pri Zelenom plese Brnčalka (1 551 m n. m.)
Leží v závere doliny na brehu Zeleného plesa. V roku 1876 vznikla
pri prístupovej ceste k Zelenému
plesu prvá útulňa Egidova cha-
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Chata pri Popradskom plese

ta, ktorá bola premiestnená na
dnešné miesto, no po troch rokoch však vyhorela. Od roku 1894
tri roky stavali predchodkyňu terajšej chaty – Fridrichovu chatu.
V roku 1926 prešla chata rekon-

Chata pod Rysmi
(2 250 m n. m.)
Je najvyššie položená chata vo
Vysokých Tatrách. Nachádza sa
v blízkosti sedla Váha, Vysokej
a Českého štítu Je to najmladšia
Zamkovského chata

Morské oko. Chata je otvorená len
počas letnej sezóny a chatárom je
Viktor Beránek.

Zbojnícka chata
(1 960 m n. m.)
Táto vysokohorská chata je situovaná v hornej časti Veľkej Studenej doliny. Jej názov je odvodený
od Zbojníckych plies, ktoré ich
zasa dostali vďaka pytliakom vo
Veľkej Studenej doline. Prvá chata
bola postavená v roku 1907. Najskôr slúžila ako poľovnícka chata,
ale v roku 1910 bola odovzdaná
do užívania verejnosti. V rokoch
1984 – 1986 bola rozsiahlejšie rekonštruovaná, avšak v roku 1998
ju úplne zničil požiar. Do opätovnej prevádzky sa novopostavená
chata vrátila až o dva roky. Chata
funguje celoročne a chatárom je
Edo Záhor.

Téryho chata
(2 015 m n. m.)
Je to najvyššie položená celoročne
otvorená chata vo Vysokých Tatrách v horskej časti Malej Studenej
doliny pri Piatich Spišských plesách. Chatu postavili roku 1899.
Prešla viacerými stavebnými
úpravami, naposledy v roku 1983.
Od začiatku je pomenovaná podľa
banskoštiavnického „lekára chudobných" Edmunda Téryho, ktorý
sa zaslúžil o rozvoj tatranskej turistiky. Roku 1944 spravovali chatu slovenskí vysokoškoláci – horolezci, ktorí tu ukrývali poľských
odbojárov a ruských utečencov
zo zajateckých táborov. V rokoch

1979 až 1982 bola chata prestavovaná. Chata funguje celoročne
a chatárom je Peter Michalka.

Chata pri Popradskom
plese (1 494 m n. m.)
Chata je situovaná v Mengusovskej doline na severnom brehu
Popradského plesa. Svojím vybavením je to skôr horský hotel ako
horská chata. Prvá neveľká drevená Majláthova chata vznikla na
brehu Popradského plesa v roku
1879. O rok neskôr však vyhorela.
V roku 1981 na jej mieste postavili
kamennú chatu, ktorá bola po deviatich rokoch opäť zničená požiarom. Tretiu chatu postavili roku
1892 a neskôr ju rozšírili o turistickú ubytovňu. Je východiskom
pre všetky významnejšie pešie vysokohorské túry vo Vysokých Tatrách. Pri Popradskom plese sa nachádza Symbolický cintorín obetí
Vysokých Tatier.

Bilíkova chata
(1 255 m n. m.)
Nachádza sa na úbočí Slavkovského štítu blízko Hrebienka. V roku
1875 na mieste Bilíkovej chatypostavil Uhorský karpatský spolok turistickú Ruženinu chatu. Po
požiari v roku 1893, keď chata vyhorela, postavili majitelia spišskosobotskej lesnej spoločnosti dva
nové hotely a vznikli Studenopotocké kúpele. Tie však v roku 1927
taktiež vyhoreli. Dnešnú Bilíkovu
chatu dali do prevádzky v roku
1934. Pôvodne sa chata volala
Guhrova, pretože stavbu presadil
Michal Guhra, niekdajší predseda
Karpatského spolku, tatranský lekár a priekopník lyžovania. V roku
1946 bola chata na počesť Pavla
Bilíka, príslušníka finančnej stráže
v Starom Smokovci, premenovaná
na Bilíkovu chatu.

Rainerova chata
(1 290 m n. m.)
Nachádza sa na Starolesnianskej
poľane v ústí Studených dolín.
Slúži ako múzeum tatranských
nosičov, bufet a náučné centrum
TANAP-u. Chatu postavil v roku
1863 nájomca zo Starého Smokovca Ján Juraj Rainer ako prvú cha-

tu vo vysokohorskom prostredí
V roku 1884 bol vedľa útulne postavený hotel Kamzík. Chata zanikla a stala sa skladom materiálu
pre hotel Kamzík. V roku 1980 bol
hotel asanovaný a TANAP dal následne v roku 1983 Rainerovu chatu ako pamiatkový objekt zrekonštruovať. V roku 1998 bola chata
opäť rekonštruovaná a odvtedy
slúži pre verejnosť. Je cenným dokladom dobovej architektúry chát.
Chata je celoročne otvorená. Chatárom je Peter Petras.

Chata pod Soliskom
(1 840 m n. m.)
Je najmladšia vysokohorská chata vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa na južnom svahu Predného
Soliska a je prevádzkovaná počas
celého roka. Postavili ju spolu so
sedačkovou lanovkou, ktorá vedie zo Štrbského Plesa na Solisko. Chata, ktorá bola postavená
ako úkryt pre zjazdárov pred zlým
počasím, bola dokončená v roku
1946 a jej prvým prevádzkovateľom bol František Bujak. V 60.
rokoch chceli chatu zbúrať pre jej
zlý technický stav. Avšak tatranskí horolezci ju zrekonštruovali.
Na jej mieste bola v roku 2003 postavená nová chata. Chatárom je
v súčasnosti Milan Štefánik.

Skalnatá chata
(1 751 m n. m.)
Nájdete ju na začiatku Skalnatej doliny v blízkosti Skalnatého
plesa, pod obrovským balvanom
nazývaným Ohnisko. V blízkosti
sa nachádza vrcholová stanica lanovky Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso. Chata je otvorená celoročne. Prvý prístrešok na mieste
dnešnej chaty vznikol v roku 1841
zatarasením previsnutého balvanu – tzv. Ohniska. Následným

omurovaním a ďalšími úpravami vznikla v roku 1914 betónová
chatka. Neskôr ju Československé
dráhy využívali ako sklad, potom
prešla pod správu TANAP-u. TANAP ju v roku 1993 prenajal nosičovi a záchranárovi Ladislavovi
Kulangovi, ktorý ju zrekonštruoval a v roku 1996 opäť sprevádzkoval.

Sliezsky dom
(1 670 m n. m.)
Je horský hotel na začiatku Velickej doliny, na brehu Velického plesa. V roku 1871 bola postavená na
východnom brehu plesa prvá kamenná chata – Blásyho chata, ktorá bola o tri roky zničená snehovou lavínou. V roku 1878 postavili
na juhovýchod od plesa menšiu
drevenú útulňu, ktorá slúžila ako
nocľaháreň pre nosičov a horských vodcov. V roku 1895 sliezska sekcia Uhorského karpatského spolku postavila na západnom
brehu plesa prízemnú drevenú
chatu – prvý Sliezsky dom. Chata bola niekoľkokrát upravovaná
a modernizovaná, avšak v roku
1962 úplne vyhorela. Od roku
1968 na jej mieste stojí súčasný
horský hotel, ktorý v roku 2010
prešiel kompletnou rekonštrukciou. Od Sliezskeho domu je možný výstup priamo na najvyšší vrchol Slovenska Gerlachovský štít.

Belianske Tatry
Chata Plesnivec
(1 290 m n. m.)
Je jediná obývateľná vysokohorská
chata v Belianskych Tatrách. Nachádza sa na konci Doliny Siedmich prameňov, pod juhovýchodným úbočím Bujačieho vrchu. Do
roku 1930 stála na mieste dnešnej
chaty stará pastierska koliba. Na
Žiarska chata

jej mieste dal v roku 1932 Tibor
Gresch zo Spišskej Belej postaviť súkromnú chatu. V roku 1997
bola k chate pristavená jej pravá
časť a chata Plesnivec tak dostala dnešnú podobu. Po 2. svetovej
vojne chata slúžila najprv turistom, od roku 1955 ako výskumná
stanica TANAP-u a od roku 1997
slúži opäť pre turistickú verejnosť.
Chata Plesnivec je otvorená celoročne a v súčasnosti je chatárom
Ján Matava.

Západné Tatry
Žiarska chata
(1 325 m n. m.)
Chata je jediná vysokohorská chata v Západných Tatrách. Nachádza sa v strednej časti Žiarskej doliny. Je vynikajúcim východiskom
na rôzne túry do okolitých dolín
a štítov Západých tatier. Prvý turistický objekt v Žiarskej doline
postavili obyvatelia Žiaru a Smrečian v roku 1939. V roku 2006 došlo ku kompletnej prestavbe chaty.
Chatárom je pán Miroslav Dzuroško.

Ťatliakova chata
(1 393 m n. m.)
Je vysokohorská chata v Roháčskej doline v Západných Tatrách
postavená pri Ťatliakovom jazere.
Dnes slúži už iba ako bufet počas
letnej sezóny Pri chate je križovatka turistických trás, a náučný
chodník. Prvá turistická útulňa
tu bola postavená v roku 1883. S
rozvojom turizmu však malá chatka nepostačovala. V roku 1933 sa
začala výstavba zrubu. Dokončený bol v roku 1941, no už v roku
1944 bol vypálený Nemcami. Po
skončení vojny postavili ďalšiu
dvojpodlažnú chatu v štýle oravskej ľudovej architektúry a dostala
názov práve po Ťatliakovi. V roku
1953 k nej bola pristavená lyžiareň. Vinou skratu v elektroinštalácii aj táto nová moderná chata
28. mája 1963 vyhorela a pre nedostatok financií sa už neobnovila. Zachovala sa iba budova lyžiarne. Na mieste, kde kedysi stála
chata, je postavený pamätník Jána
Ťatliaka.			
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dr.happy 370ml
tekuté antibakteriálne mydlo
s príjemnou vôňou

*

*

*

dr.happy 400ml
dezinfekčný prípravok
na ruky s glycerínom

KREZOSAN fresh 500ml
- dezinfekčný prostriedok
- likviduje baktérie a kvasinky
- bez chlóru

KREZOSAN fresh plus 950ml
- čistí a dezinﬁkuje
- príjemná vôňa ihličia
- bez chlóru

* Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie
o výrobku.

FIXINELA perfekt
univerzálne útierky 30ks
- na všetky druhy povrchov

DIAVA vlhčené utierky
na nábytok 30ks
- extra veľké
- na všetky druhy nábytku

JASO SPORT 750ml
- prací prostriedok na funkčnú bielizeň
- bez bielidla, enzýmov, aviváže,
fosfátov a zjasňovačov
- odstraňuje zápach
- vhodné na pranie rúšok,
jemnej tkaniny

doporučuje

Kontakt: Tatrachema, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava
www.tatrachema.sk, e-schop: http://eschop.tatrachema.com

