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Výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava
ocenené Zlatou medailou SOPK
Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne
oceňuje Zlatou medailou SOPK slovenských občanov
a organizácie za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania a zahraničných partnerov za mimoriadne zásluhy o
rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so Slovenskou republikou. Medzi ocenenými za
rok 2020 bolo aj výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava. Za všetkých družstevníkov k tomuto úspechu gratulujeme.

20 rokov Slovenskej agentúry
pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu píše už 20 rokov príbeh o úspešnom Slovensku. Je vládnou inštitúciou na Slovensku a vznikla v roku 2001. Zriaďovateľom agentúry
je Ministerstvo hospodárstva SR. Pozostáva z oddelenia invstičných projektov, zahraničného obchodu a oddelenia Národný projekt - podpora internacionalizácie malých a stredných
podnikov. V roku 2008 získala ocenenie ako najlepšia investičná agentúra v Európe pre oblasť High Tech.
Počas 20 rokov svojej existencie úspešne ukončila viac ako 580 investičných projektov v hodnote vyše 12,6 miliardy EUR. Vďaka týmto projektom mohlo vzniknúť až 132 600 priamych
pracovných miest po celom Slovensku vrátane menej rozvinutých regiónov.
Agentúre sa darí nielen v investíciách, ale pomáha Slovensku aj v zahraničnom obchode.
V spolupráci so SARIO uzavreli tisícky slovenských spoločností nové obchodné zmluvy
a kontrakty so zahraničnými aj domácimi partnermi. K nadviazaniu nových obchodných príležitostí došlo počas 1850 podnikateľských misií, kooperačných podujatí, medzinárodných
veľtrhov, tisícok individuálnych konzultácií, či stoviek vzdelávacích seminárov.
Snahou agentúry je predstaviť Slovensko ako atraktívne biznisové centrum pre zahraničných
investorov s cieľom vytvárania pracovných miest prednostne v sektoroch s vysokou pridanou
hodnotou a prezentovať slovenské firmy ako spoľahlivých a konkurencieschopných obchodných partnerov.
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Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,

v súčasnom období, keď sa opäť chystáme zastaviť v každodennom behu
za všetkým a pomyselne napísať bodku za ďalším kalendárnym rokom,
je mimoriadne aktuálne jedno zo slovenských prísloví, ktoré hovorí
„Najväčším šťastím je to, ak sa na konci roka cítime lepšie ako na jeho
začiatku.“
Bolo by úžasné, ak by sme všetci mohli práve odchádzajúcu 365-ku pridať do skupiny najviac šťastných.
Aká však bola v skutočnosti?
Deformácia našich životov spôsobená pandémiou covidu trvá už veľmi
dlho, preto sa nám pocit šťastia spája najviac s ochranou zdravia. Každý
z nás má v hlave jedinú otázku, kedy už konečne skončí toto šialenstvo
a naše životy sa vrátia späť do starých koľají.
Ak by sme i napriek všetkému dokázali hodnotiť a bilancovať, porovnať
čo nám spadlo z neba a čo sme si museli tvrdo vydobiť, musíme povedať,
že v mnohých oblastiach života sa chystáme hodnotiť ťažký rok, ktorý
bol dozaista aj veľkou skúškou.
Viaceré prieskumy podnikateľského prostredia v tomto období deklarujú problémy spôsobené jednak zásadným zvýšením cien energií a tiež
materiálovou krízou s nedostatkom mnohých druhov surovín i obalov
a tým aj s ich stále rastúcimi cenami.
Ruka v ruke so strašiakom nazvaným Covid 19 je práve končiace ročné
obdobie už druhým v poradí, ktoré robí vrásky na čele všetkým vrcholovým manažérom. Napríklad prieskum agentúry NMS Research pre
Raiffeisenbank vykonaný pred necelým mesiacom deklaruje, že dôsledky pandémie pocítili negatívne takmer dve tretiny opýtaných podnikateľov a živnostníkov. Tí museli najčastejšie zmeniť orientáciu svojho
podnikania, ponúknuť nové produkty a služby, navyše zhruba polovica
neočakáva žiadny zisk a dokonca približne každý ôsmy musel svoje podnikanie ukončiť.
Naopak, na niektorých podnikateľov mali pandemické opatrenia opačný vplyv. Takýto vývoj však zaznamenalo veľmi málo, iba šesť zo stovky
oslovených. Tí dokázali situáciu využiť na maximum, rozšíriť svoje port
fólio produktov či služieb a prísť s inováciami, ktoré by inak nevznikli
alebo by ich vývoj trval dlhší čas.

a cesty využitia existujúceho potenciálu a tým aj napredovanie celého
rezortu.
Na celoslovenských stretnutiach predsedov členských družstiev sme zaradili do programu prezentácie sociológa o správnych spôsoboch manažovania zmien aj s právnym poradenstvom najmä z oblasti pracovného
práva, s cieľom vyvarovať sa zbytočných chýb.
Osobne som predpokladala, že tieto spolu s výdatnou opakovanou finančnou pomocou, ktorú sme našim členským družstvám v uvedenom
období poskytli, zásadne pomôžu k naplneniu ich rozvojových podnikateľských projektov a inovácií vyrábaných produktov.
Stále sa nádejam, že tento predpoklad sa stal skutočnosťou a naše družstvá budú môcť na konci dňa zhodnotiť pandemické roky pozitívne.
Veď tak ako vo všeobecnosti sú firmy pilierom slovenskej ekonomiky,
bez ktorých by nemohli vznikať pracovné miesta a zároveň by nemohla
fungovať ekonomická výmena služieb a tovarov, tak ani dobré meno slovenského výrobného družstevníctva nemôže existovať bez životaschopných subjektov, zamestnávajúcich rozumných a zanietených ľudí.
To je naša družstevná rodina, ktorej úroveň a hodnotu nemožno merať len na základe výsledkov práce kolektívu aparátu nášho záujmového
združenia. Počítajú sa dosiahnuté ukazovatele všetkých, nech sa nachádzajú na ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek kolektíve výrobného
družstevníctva. Všetci sme rovnako dôležití. Preto ma teší, ak nami ponúknutá pomoc je efektívne využívaná.
Každému za jeho podiel úprimne „ďakujem“.
Prichádzajúce zastavenie počas sviatočných dní nech je našou odmenou.
A v novom roku všetkým prajem, aby sme dokázali žiť múdro a rozumne, aby sme našli viac šťastia a spokojnosti tak v osobnom živote, ako aj
v živote každého družstva či celého výrobného družstevníctva. Nech sa
nám podarí zúročiť a ďalej rozvíjať doterajšie výsledky.
Želám veľa energie a tiež pevné zdravie.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO

Aktuálna situácia vo výrobných družstvách sa nijako nelíši. Sú medzi
nimi zastúpené obe skupiny.
Preto sme sa snažili najmä v posledných dvoch rokoch v rámci aktivít nášho združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO zo všetkých síl
zintenzívniť zaužívané formy pomoci našim členom. Ukázať možnosti
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Igor Havran

predseda výrobného družstva REMESLOSERVIS Nitra
stúpením predaja a servisu automobilov. Pevne
verím, že po súčasnej neľahkej situácii, ktorú
spôsobila pandémia COVID-19, sa opäť život
rozbehne a my sa plnohodnotne vrátime k našej práci. A okrem toho našim cieľom je rozšíriť
doterajšie portfólio a predávať i servisovať ďalšie nové značky automobilov.

Aké princípy sú podľa Vás najdôležitejšie pre úspech podnikania?
Ja sa vo svojej práci riadim obyčajným sedliackym rozumom. Pre svojich kolegov sa snažím
byť vzorom a pri riadení družstva stáť pevnými
nohami na zemi. Pritom intenzívne nesledujem politické dianie v našej krajine, pretože ma
často len zbytočne znechutí.
Slovom úspech podnikania vidím v tvrdej každodennej práci.

Do výrobného družstva REMESLOSERVIS
som nastúpil hneď po mojom vyučení v roku
1989. Začal som pracovať ako automechanik.
Od roku 1993 som prešiel na pozíciu predajcu
automobilov značky DAEWOO a neskôr značky CHEVROLET. V roku 2015 mi bola prejavená dôvera členov a bol som zvolený za predsedu celého družstva. Túto funkciu vykonávam
do dnešných dní.

Na úvod by som Vás poprosila, keby
ste nám prezradili pár slov o Vás.
Narodil som sa v roku 1973. Benzín mi zavoňal už v čase, keď som ešte nevedel poriadne
chodiť. V siedmich rokoch mi otec kúpil prvú
motokáru a odvtedy to išlo týmto správnym
smerom. Ukľudňuje ma na jednej strane rýchla
jazda, ale aj príroda.
Aké boli Vaše začiatky vo výrobnom
družstve a koľko rokov už pôsobíte vo
výrobnom družstevníctve?
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Pán predseda, môžete nám v skratke
predstaviť históriu Vášho družstva?
Družstvo bolo založené dňa 27. októbra 1992
ustanovujúcou členskou schôdzou. Od svojho
vzniku sa zaoberá predajom, opravami a údržbou motorových vozidiel. V začiatkoch to
bola značka LADA, neskôr CITROEN, CHEVROLET, SUBARU a najnovšie čínska značka
DONGFENG.
Cesta nášho družstva bola ťažká a dlhá, ale sme
stále tu. V predajných a servisných priestoroch
na Bratislavskej ulici v Nitre ponúkame kvalitné služby, ktoré poznajú motoristi v celom regióne. Len tak môžeme obstáť v tvrdom konkurenčnom boji.
Aké sú Vaše vízie do budúcnosti?
S ohľadom na môj vek je jasné, že nie som najskúsenejším manažérom slovenského výrobného družstva. Mojim cieľom však je riadiť
prosperujúci družstevný podnik so silným za-

S akými problémami sa zvyčajne pasujete?
Momentálne sú to najmä problémy týkajúce
sa protipandemických opatrení, ktoré spôsobili ochromenie ekonomiky a tým značne sťažili
aj podmienky na podnikanie v oblasti predaja motorových vozidiel. Ale myslím, že toto je
téma dňa pre veľkú väčšinu podnikateľov.
Popri tom sa borím aj s problémami v personálnej oblasti. Veď nájsť a potom udržať v pracovnom pomere kvalitných a zodpovedných
zamestnancov je v nitrianskom regióne z dôvodu umiestnenia viacerých zahraničných firiem
zložité už dlho. Nehovoriac o tom, že v našej
firme potrebujeme vyučených servisných odborníkov.
Okrem toho sa často stretávam s platobnou nedisciplínou zákazníkov, ktorá nás núti doslova
bojovať o prežitie.
A najnáročnejšia súčasť mojej práce je riadenie
kolektívu zamestnancov, medzi ktorými som
dlhý čas pracoval na pozícií automechanika
a neskôr predajcu. Niektorí z nich ma pri mojich začiatkoch zaúčali. Odtiaľ prejsť a obstáť
v riadiacej funkcii je skutočne náročné.
Ktoré okamihy sú pre Vás v práci najťažšie a naopak, ktoré Vám priniesli
najväčšiu radosť?
Najťažšia je bezmocnosť, keď nám padajú polená pod nohy na základe rozhodnutia vyššej
moci. Naopak najväčšou radosťou je pre mňa
pocit, že sme aj napriek neustálym prekážkam
dokázali udržať fungovanie nášho družstva
dodnes.

Na čo sa najviac tešíte po práci? Kde
čerpáte silu a inšpiráciu?
Do funkcie predsedu družstva som doslova
spadol. Na vyrovnanie sa s problémami a dennými nástrahami tejto vyčerpávajúcej a náročnej práce je priam nevyhnutný relax, na ktorý
sa teším každý deň.

Najväčšiu silu mi dáva môj domov, kde s manželkou vychovávame tri deti.
Veľa času trávim v našej záhradke, skúšam pestovať nové odrody zeleniny.
Radosť mi vie urobiť aj turistika po lesných
chodníkoch.

Ale mojou najväčšou záľubou sú už od detstva
autá. Ak by nebolo súvisiacich manažérskych
problémov, mohol by som povedať, že aj moja
práca je zároveň mojim koníčkom, pri ktorom
viem načerpať novú silu a inšpiráciu.
Ďakujeme za rozhovor

Ing. Peter Bobák

predseda výrobného družstva ATAK Prešov
Na úvod by som Vás poprosila, keby
ste nám prezradili pár slov o Vás.
Narodil som sa v rodine stredoškolského učiteľa v Prešove. Od malička som mal blízky vzťah
k športu a hudbe. Moja životná cesta by sa dala
rozdeliť do 3 etáp.
Prvou etapou bolo úžasné detstvo v Prešove a samozrejme na dedine u otcových bratov počas prázdnin. Mimo štúdia na základnej
a strednej škole strojníckej som absolvoval aj
hudobnú školu hry na klavír. Vzťah k hudbe
bol následne dôležitým faktorom v mojom ďalšom živote.
Druhá etapa bola spojená s nástupoum éry Beatles a ja som si bol zarobiť počas prázdnin na
moju prvú elektrofonickú gitaru. Nastúpilo obdobie obrovskej popularity, keďže sme hrávali
na vtedy veľmi populárnych čajoch o 5-tej a samozrejme na mnohých koncertných vystúpeniach. Toto obdobie bolo čiastočne ovplyvnené mojim vstupom do manželstva a nástupom
na vojenskú prezenčnú službu, ktorú som po
ukončení Vysokej školy technickej v Košiciach
nastúpil na letisku v Čáslavi. Tento môj vzťah
a život plný hudby pretrvával aj počas môjho
pôsobenia vo výrobnom družstve Pleta.

Aké boli Vaše začiatky vo výrobnom
družstve a koľko rokov už pôsobíte vo
výrobnom družstevníctve?
Do výrobného družstevníctva som vstúpil
v roku 1980 na pozíciu technického námestníka a následne som zastával post výrobno-technického námestníka a podpredsedu družstva
vo výrobnom družstve PLETA Prešov, tu začala tretia etapa môjho života.
V roku 1989 prišlo k organizačným zmenám
v družstve Pleta a do čela sa dostala mladá ambiciózna skupina, no na vtedajšiu dobu ešte
nezrelých vysokoškolsky vzdelaných textilákov. To bol pre mňa moment, ktorý vyžadoval
razantné osudové riešenie. Týmto riešením,
vzhľadom na roky praxe v textile, bolo založenie nového družstva spočiatku pod názvom
Fortuna a neskôr ATAK v.d.
Teda vo výrobnom družstevníctve pôsobím
viacej ako 40 rokov.

formou a pri optimálnych cenách. Štart sublimačnej technológie, ktorú sme komerčne ako
prvý v bývalom Československu začali aplikovať v športovej výrobe, bol hotovou revolúciou
v danom odbore, ktorá nás vystrelila na vrchol
kreatívnej športovej výroby, ale aj výroby pre
voľný čas. Objem zákaziek nielen domácich záujemcov, ale aj zo zahraničia bol obrovský a vý-

Pán predseda, môžete nám v skratke
predstaviť históriu Vášho družstva?
Základným cieľom po založení nového družstva, bolo postaviť družstvo nového typu, ktoré by svojim výrobným programom vedelo zabezpečiť športovú výrobu a servis, flexibilnou
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Novinky roku 2021 z dielní
našich výrobných družstiev

razne prevažoval naše výrobné možnosti a tak
sme v ďalšom vývoji neboli tak efektívni, ako
by to bolo v prípade dostatočnej finančnej solventnosti. Aj napriek problémom s financovaním potrebnej novej technológie, sme dokázali
počas 30 rokov našej existencie obliecť ohromné množstvo klubov, reprezentácii doma aj
v zahraničí.

NOVOPLAST, výrobné družstvo Sereď

Čo Vás na Vašej práci najviac baví?
Mojou hlavnou motiváciou je kreativita a kvalita v športovo textilnej výrobe a nekonečný
hlad po technologických novinkách v tejto
oblasti. Rád využívam vymoženosti súčasnosti v grafických softwéroch a ich možnosti prostredníctvom inteligentných periférii ako sú
printre, cuttre, lasery.
Aké sú Vaše vízie do budúcnosti?
Víziam sa chcem venovať vzhľadom k môjmu
veku, pokiaľ mi to zdravie dovolí.
Hlavnou mojou náplňou však je odovzdanie
skúsenosti mojím následovníkom, mladej generácii, čo v mojom prípade predstavujú moji
dvaja synovia, ktorí pracujú v družstve už viac
ako 10 rokov.
Aké princípy sú podľa Vás najdôležitejšie pre úspech podnikania?
Neustála inovácia sortimentu a technológii.
Efektívny marketing.
Solventnosť.
Samozrejme nadštandartný vzťah k predmetu
podnikania, ktorý vyžaduje svoje obete.

Družstvo Novoplast Sereď začalo pracovať v oblasti výroby sklolaminátu
v roku 1974 a v súčasnosti sa radí k významným spracovateľom laminátu
v strednej a východnej Európe.

S akými problémami sa zvyčajne pasujete?
Momentálne je nedostatok kvalitných pracovníkov pre doplnenie obchodných a marketingových pozícii. Samozrejme viacej efektívnych
zákaziek v našom odvetví.
Ktoré okamžiky sú pre Vás v práci najťažšie a naopak, ktoré Vám priniesli
najväčšiu radosť?
Ťažké obdobia v časoch hospodárskej krízy
a následne v období po, keď sme pred sebou
tlačili veľký balvan jej dôsledkov. Toto obdobie
značne ovplyvnilo naše rozvojové možnosti.
Samozrejme veľkú radosť nám prinieslo získanie finančnej stability v minulom roku a s ním
aj nové výzvy, ktoré nás teraz očakávajú.
Čo sa týka celkového 30 ročného obdobia, je
toho veľmi veľa a nedá sa to stručne uviesť, ale
predsa, najväčším technologickým úspechom
bolo zvládnutie sublimačnej technológie, ktorú sme úspešne aplikovali v športovom textile
v rámci ešte Československej republiky.

Táto technológia výrazne ovplyvnila naše smerovanie a získanie vedúcich pozícii v športovej
výrobe. Obliekli sme neuveritelé množstvo národných športových reprezentácii a kolektívnych športov doma aj v zahraničí.

Čo je pre Vás pri práci dôležité?
Je to tvorivá atmosféra v kolektíve spolupracovníkov a samozrejme dostatok finančných
prostriedkov.

Svojim zákazníkom prináša odbornosť a individuálne riešenia šité na
mieru. Počnúc od kreslenia 3D dát, cez výrobu modelov a negatívnych
pracovných foriem k prototypom, či k sériovo vyrábaným dielom.

V závode o rozlohe 30 000 m2 spracujú ročne cca. 700 až 1 000 ton sklolaminátu.
Sklolaminát sa vyznačuje vlastnosťami ako vysoká pevnosť, stabilita,
odolnosť voči korózii, schopnosť tvarovať podľa individuálnych potrieb
– ideálne pre nasadenie v najrozličnejších priemyselných odvetviach.

V roku 2021 dodalo sklolaminátové diely pre projekty:
Detský rollercoaster inštalovaný v zábavnom parku Fantasiana v Rakúsku.
V parku bola postavená nová atrakcia
pod názvom Magická dedina a v nej
jazdí takýto pekný vláčik s kúzelníkom
menom Fridolin.

Kde čerpáte silu a inšpiráciu?
Dnes je mnoho inšpirácie s ponúkaných informačných zdrojov, sociálnych sietí, športového
sveta atď.
Silu sa snažím získavať v úžasnej domácej atmosfére, ktorú bezkonkurenčne vytvára moja
manželka a moje deti. Stresové situácie sa snažím kompenzovať primeranou športovou aktivitou ako tenis, cyklistika, beh alebo zabrnkaním na moju obľúbenú gitaru.
Ďakujem za rozhovor.

Montáž izolovanej šmyklávky
v Nemecku v známom lyžiarskom
stredisku Oberhof.

Pohľad na zábavnú atrakciu inštalovanú vo Francúzsku, neďaleko
Marseille v zábavnom parku Spirou – lode v tvare lotosového listu
jazdiace po vode s kapacitou pre 6 ľudí sú z výrobného družstva NOVOPLAST Sereď.
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ATAK, výrobné družstvo Prešov

Začiatok existencie športovej značky sa viaže
k roku 1991, kedy vzniklo výrobné družstvo
FORTUNA. Fortuna sa od začiatku svojej existencie začala venovať výrobe športového oblečenia pre tímové športy.
V roku 1993 z komerčných dôvodov zmenilo
družstvo svoj názov aj obchodnú značku na
ATAK™ a pod touto značkou ponúka dodnes
svoje výrobky.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku družstvo intenzívne inovovalo športovú a voľnočasovú kolekciu. Pre mužov bola hlavná pozornosť venovaná hokejovej kolekcii významného partnera
družstva HC Slovan Bratislava, keďže v tomto
roku HC Slovan oslavuje 100. výročie založenia klubu.
Kolekcia štyroch variánt zápasových dresov,
ako aj merchandisingu bola prioritou v tímovom oblečení. Významné boli aj kolekcie pre
paralympionikov do Tokia a v súčasnosti do
Pekingu.
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Čo sa týka voľnočasovej kolekcie, prím hral
textil pre nežnejšie pohlavie.
Družstvo pripravilo Flower kolekciu, kde bol
kvetinový motív aplikovaný na ženské legíny
a bengre ako aj na doplnky (čiapky, šály, multifunkčné šatky, rúška).
Celkove v priebehu roka dochádza každým
dňom v družstve k intenzívnej inovácii, pretože trh žiada stále niečo nové. Z toho dôvodu sa zamerali aj na technologickú inováciu,
keď zakúpili digitálnu tlačiareň bavlnenej
metráže ako aj laserového vyrezávacieho zariadenia na textilnú metráž.

NOVOCHEMA, družstvo Levice
V tomto kalendárnom roku sme oslávili 70-te
narodeniny nášho výrobného družstva. Po dlhých rokoch poskytovania širokej ponuky výrobkov a služieb z viacerých oblastí sa našou
dominantnou výrobou stala chemická výroba.
Vyrábaný sortiment tvoria syntetické náterové
hmoty určené na kov, drevo aj murivo, náterové hmoty na fasádu a interiér, asfaltovo-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.
Zo všetkých síl sa snažíme držať krok jednak
s úspešnými firmami vo svojom regióne, ale
aj v komodite podnikania chemického priemyslu, hoci to malé firmy, akou je aj tá naša,
v dnešnej dobe určite nemajú ľahké.
Preto ak chceme byť konkurencieschopní, musíme inovovať.
Aj súčasné pandemické obdobie sme okrem
zabezpečenia všetkých zaužívaných foriem
marketingu, ktorých predmetom je podpora
predaja existujúcich výrobkov, využili na vývoj
a modernizáciu.

Okrem úpravy priestorov družstva bolo výsledkom aj rozšírenie sortimentu. S úspechom
sme v tohtoročnej chemickej sezóne uviedli na
trh nové výrobky:
• PETROLEJ TECHNICKÝ – určený na rozpúšťanie, čistenie a odmasťovanie silných nečistôt alebo na zrýchlenie podpaľovania.
• polyuretánový bezfarebný SYNPUR lak s použitím na vnútorné a vonkajšie nátery prírodného a umelého kameňa, kamenných
kobercov a iných stavebných materiálov ako
tehla, betón či murivo. Tento vrchný lesklý
lak poskytuje zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu, preto je vhodný na úpravu plôch vystavených náročným poveternostným vplyvom,
ale aj mechanickému zaťaženiu, či účinkom
čistiacich a chemických prostriedkov.
• FERMEŽ NAPÚŠŤACIA – vhodná ako základný napúšťací náter dreva, minerálnych
a iných savých podkladov, aj pod nátery prevedené olejovými, syntetickými alebo disperznými náterovými látkami, s využitím
v interiéri aj exteriéri.

Tiež pravidelne mapujeme módne trendy, ktoré sa prejavujú v oblasti stavebného dizajnu
a vyvíjame nové alternatívy už existujúcich výrobkov.
Tak tomu bolo aj v tomto roku. Na základe
požiadaviek zákazníkov sme rozšírili sortiment syntetických náterových hmôt, konkrétne výrobku SYNTA – vrchný syntetický email
a SYNTA 2v1 – základná a vrchná syntetická
farba v jednom, o nové odtiene – pastelovohnedý a antracitový.
Tým naša ponúkaná farebná vzorkovnica dosiahla celkom 162 odtieňov.
A keďže máme záujem napredovať, ani v súčasných dňoch nespíme na vavrínoch. Pracujeme
na prieskume trhu, výsledkom ktorého budú
ďalšie nové inovácie.
Mgr. Peter Mesároš
obchodný riaditeľ

Týmto výrazne posunuli šírku svojho portólia
ako aj flexibilitu produkcie.
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Porada predsedov členských
družstiev v Banskej Bystrici
Jednou s úloh záujmového združenia COOP
PRODUKT SLOVENSKO je poskytovať svojim členom poradenstvo v rôznych oblastiach
podnikania. A zástupcovia členských družstiev
túto pomoc radi využívajú. Obracajú sa na
aparát združenia s rôznymi, najmä právnymi
a ekonomickými otázkami. Na tieto dostávajú
odpovede a doporučenia okamžite, ale slúžia
aj na smerovanie spoločných stretnutí, na ktorých je vždy pripravená prezentácia z oblastí,
ktoré sú zaujímavé a mohli by byť užitočné pre
všetkých.
Tak tomu bolo aj v tomto roku. Pandémia sťažila podnikanie viacerým družstvám a preto boli prezentácie zamerané na manažment
zmien s cieľom správne naštartovať inovácie.
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Dňa 20. októbra 2021 sa uskutočnila v priestoroch hotela DIXON v Banskej Bystrici porada
predsedov členských družstiev nášho združenia a riaditeľov Súkromných stredných odborných škôl v Poprade a Bardejove, ktorých sme
zriaďovateľom.
Poradu otvorila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, odprezentovala pripravený program. Pôvodne
boli pripravené dve oblasti a to:
– oblasť riadenia zmien s prezentáciou tém:
• Kľúčové postavenie a zodpovednosti, vzťahy
a nastavenie funkčnej spolupráce v projekte
zmeny.
•
Prečo je zapojenie všetkých zamestnancov
pre úspech zmeny kľúčové.

• Najčastejšie chyby pri riadení projektu zmeny
•A
 ko sa vyhnúť návratu do starých koľají.
– oblasť pracovného práva s prezentáciou tém:
• Pracovný pomer na kratší pracovný čas (prekážky v práci, práca nadčas,...)
• Skončenie pracovného pomeru – najčastejšie
chyby, ktorým sa vyvarovať.
• Neuspokojivé plnenie pracovných úloh, porušenie pracovnej disciplíny v praxi.
Informovala, že žiaľ prvá téma z dôvodu aktuálnej covidovej karantény prednášajúceho nemôže byť odprezentovaná podľa plánu.
Lektorka poslala manuál ku všetkým témam
a je k dispozícii poskytnúť osobné konzultácie
všetkým, ktorí ich súrne potrebujú.

Privítala JUDr. Ivana Syrového, PhD, ktorý sa
bude venovať téme pracovného práva a odovzdala mu slovo.
Nasledovala veľmi zaujímavá prednáška k pracovno-právnym otázkam, obohatená o množstvo skúseností, ktoré prednášajúci získal počas svojej doterajšej advokátskej praxe.
Po vyčerpávajúcich informáciách a zodpovedaní množstva otázok Ing. Chmelová poďakovala JUDr. Syrovému za množstvo poskytnutých rád a informácií. Prítomných uistila, že
v prípade záujmu sa témam môžeme venovať
na ďalších spoločných stretnutiach. Uzatvorila
pracovnú časť stretnutia a všetkých pozvala na
večeru a potom na bowlingový turnaj predsedov členských družstiev.
Atmosféra na turnaji bola súťažná, no napriek
tomu veľmi priateľská. Súťažilo sa v kategórií
muži a ženy. Muži si svoje sily zmerali v 3 kolách po 10 hodov a ženy v 2 kolách po 8 hodov.

Najúspešnejšími boli:
Kategória muži:
1. miesto: JUDr. Ivan Syrový, AK Ivan Syrový
Bratislava s počtom bodov 392
2. miesto: Ing. Miroslav Karabinoš, ELEKTROPLAST Prešov s počtom bodov 322
3. miesto: Mgr. Milan Sova, Súkromná stredná odborná škola Poprad s počtom bodov 320
Kategória ženy:
1. miesto: Ing. Ľubomíra Pipíšková, DEKOR-garden Banská Bystrica s počtom bodov 162
2. miesto: Zuzana Vrbinská, COOP PRODUKT SLOVENSKO s počtom bodov 123
3. miesto: Bc. Eva Dobiášová, DOZA Sobrance s počtom bodov 113
Predsedníčka CPS Ing. Chmelová všetkým víťazom odovzdala ocenenia. Nezabudla však
pripomenúť, že víťazmi sú všetci, ktorí sa celého podujatia zúčastnili. Popri hlavnom programe sa stihli porozprávať, vymeniť si skúsenosti
a nájsť nové inšpirácie.
Z.C.
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70-ročná tradícia v oblasti strojárskej
výroby a nástrojárskych činností

História firmy Fragokov – export, výrobné
družstvo, sa začala písať v roku 1949, keď bolo
v Prešove založené Východoslovenské ľudové autodružstvo (VĽAD), strojárska spoločnosť zameraná na výrobu a servis pre traktorový a automobilový priemysel. VĽAD vyrábal
brzdové a spojkové valce, hydraulické systémy
a tiež kabíny pre traktory. Dodávky smerovali hlavne pre prvovýrobu firiem ako ZETOR
Brno, URSUS Poľsko, ŠKODA Mladá Boleslav,
TAZ Trnava, LIAZ a KAROSA. Do konca deväťdesiatych rokov závod zamestnával okolo
2 000 pracovníkov.
V roku 1996 prišlo k transformácii výrobného
družstva, pričom vzniklo šesť nástupníckych
závodov, z ktorých hlavnú časť výroby prebral
nový subjekt Fragokov, ktorý bol dovtedy nosným závodom spoločnosti VĽAD, ktorú predtým tvorilo celkovo sedem závodov.
V súčasnosti patrí Fragokov – export, výrobné
družstvo, k najväčším strojárskym firmám prešovského regiónu.
Družstvo vlastní certifikáty kvality ISO
9001:2008, ISO 140001:2004 a doplnkový
certifikát VDA 6.1 pre firmy pôsobiace v automobilovom priemysle. Je tiež vlastníkom
viacerých úžitkových vzorov pre rôzne typy
brzdových a spojkových hydraulických valcov
platných na území Slovenska, Českej republiky a Poľska.
Viac ako 60 % produkcie firmy je určených
na export, prevažne do krajín Európskej únie.
Družstvo pravidelne investuje do modernizácie výrobného závodu a technologického vybavenia s cieľom zabezpečiť si stabilnú a silnú
pozíciu na trhu. Dôkazom toho sú nakúpené
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Zabudnutí hrdinovia

V rámci projektu Literárna čitáreň v Okresnej
knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa naši
žiaci prvého ročníka študijných odborov animátor voľného času, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a kozmetik spolu s vyučujúcimi Mgr. Silviou Čobejovou a Mgr. Michaelou
Popjakovou mali možnosť zúčastniť na prezentácii a besede o zabudnutých hrdinoch protitureckých vojen s RNDr. Miroslavom Eliášom.

Muzeológ Miroslav Eliáš nám tento dejinný aspekt ozrejmil so zreteľom na náš región a podrobnejšie predstavil osobnosť Šimona Forgáča,
kapitána Preddunajska, ktorý riadil obranné
pozície proti Turkom na strednom a západnom Slovensku v 2. polovici 16. storočia a koniec svojho života prežil v Hertníku, kde je aj
pochovaný.

Žiaci mali možnosť, čo aj využili, opýtať sa
RNDr. Miroslava Eliáša na všetky zaujímavosti spojené s protitureckými bojmi. Veríme, že
toto naše stretnutie nebolo posledné a čoskoro sa s ním stretneme pri ďalšom historickom
putovaní.
Mgr. Silvia Čobejová
SSOŠ Bardejov

Upracme si školu
nové technológie a takisto postavenie novej výrobnej haly.
Základom výroby Fragokov – export sú tri rozdielne výrobné programy zastrešené troma výrobnými strediskami.
Stredisko HYDRAULIKA je zamerané na vývoj, výrobu a predaj brzdových, spojkových
a hydraulických systémov pre traktory, osobné a nákladné automobily, vysokozdvižné vozíky a pod. Tieto výrobky dodáva pre prvovýrobu, ale aj na náhradnú spotrebu. Jedným zo
zákazníkov, s ktorým spolupracuje už od roku
1959, je firma ZETOR TRACTORS, s ktorou
sa spoločne podieľa aj na vývoji výrobkov pre
nové typy traktorov. Stredisko Hydraulika tiež
ponúka výrobu a montáž rôznych výrobkov
podľa požiadaviek zákazníka na základe zákazníckej dokumentácie. Ide hlavne o veľmi presné obrábanie výrobkov pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Táto časť výroby dnes
tvorí už viac ako 30 % produkcie.

Stredisko NÁSTROJÁREŇ je zamerané na
vývoj a výrobu foriem pre vstrekolisy a výrobu nástrojov pre objemové a plošné tvárnenie
až do hmotnosti 5 000 kg. V tejto oblasti patrí
k jednej z najskúsenejších nástrojární na Slovensku.
Stredisko LISOVŇA PLASTOV je zamerané
na lisovanie plastových výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov.
Fragokov – export disponuje modernými CNC
technológiami (sústruhy, horizontálne a vertikálne obrábacie centrá, vstrekolisy, elektroerozívne rezacie a hĺbiace stroje, umývacie zariadenie). Tieto CNC technológie každoročne
rozširuje. Firma je tiež vybavená NC a klasickými technológiami, ako sú sústružnícke automaty a poloautomaty, brúsky, frézy.
Všetky výrobky prechádzajú kontrolou cez oddelenie kvality a meracie stredisko, ktoré je vybavené modernou meracou technikou.

Upracme svet, upracme Slovensko je medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je vyčistiť naše
okolie a to nielen počas Svetového upratovacieho dňa, ktorý tohto roku pripadol na 18. septembra 2021.
Myšlienka celonárodných upratovacích akcií
vznikla pôvodne v roku 2008 v Estónsku, keď
hnutie Let’s Do It spoločne s 50 000 dobrovoľníkmi upratalo za jeden deň celú krajinu od
nelegálnych skládok. Tento nápad si postupne prevzali krajiny takmer po celom svete a od
roku 2018 sa organizuje World Cleanup Day
(Svetový čistiaci deň), v rámci ktorého sa upratuje spoločne v jeden deň.
Pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa 2021
zorganizovalo občianske združenie Upracme Slovensko opäť akciu jesenného národného čistenia krajiny pod názvom Upracme Slovensko – Svetový čistiaci deň 2021: Poď s nami
Zemi ukázať, že nám na nej záleží. Všetkých
srdečne pozvalo zapojiť sa. Tak sa teda v piatok
17. septembra 2021 zapojili aj študenti a pedagógovia našej školy v Bardejove, pod vedením
Ing. Markovej, koordinátorky environmentálnej výchovy na SSOŠ.
Tejto akcie sme sa nezúčastnili po prvý krát.
Zaregistrovali sme sa na stránke www.upracmeslovensko.sk, kde sme zaevidovali svoju ak-

ciu pod názvom „Upracme si školu“. Jej cieľom
bolo vyčistiť okolie našej školy, školských dielní a zároveň aj verejných priestranstiev mesta.
Akcia sa konala s nadšením a elánom do práce,
aj keď nám počasie veľmi neprialo. Žiaci si pripravili vrecia a rukavice, ktoré nám zabezpečili organizátori, a dali sa do upratovania okolia. Spoločne vyčistili okolie svojej školy, čím
aspoň svojou prácou pomohli mestu vylepšiť
situáciu na verejných priestranstvách. A práce
veru nebolo málo.
Na záver akcie sa plné vrecia odpadu odpratali tam, kam u nás správne patria, teda klasický
odpad do komunálneho odpadu a bioodpad na
bioskládku.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, že v rámci Svetového čistiaceho dňa spoločne prispeli
k čistejšiemu Bardejovu, k čistejšiemu Slovensku.
Vždy pri prechádzke po voľnej prírode si, prosím, spomeňte na prácu množstva ľudí, ktorí
možno vyčistili práve tú lokalitu, v ktorej sa
prechádzate. Pamätajte na to, že odpad nikdy
nepatrí do prírody. Ďakujeme.
Text: Ing. Hana Marková
Foto: Mgr. Ľudmila Daňková
SSOŠ Bardejov
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Spoločne sme sa stali hrdinami
Čo si v živote najviac ceníme? Čo
je nám najdrahšie? Určite všetci
budeme súhlasiť s tým, že život
a zdravie sú to najcennejšie a najdrahšie, čo máme. A tiež budeme súhlasiť s tvrdením, že život
a zdravie sú aj veľmi krehké a stačí
jeden okamih a môžeme sa ocitnúť v situácii, keď naše zdravie
a život visia na vlásku.
Vedeli ste, že jediným darovaním
krvi môžeme zachrániť až 3 ľudské životy? My si to uvedomujeme,
a preto sme sa rozhodli zapojiť do
akcie Študentská kvapka krvi, ktorú

Barmanský kurz očami Mgr. Emílie Bombarovej, učiteľky odborných predmetov SSOŠ Poprad

organizuje Slovenský Červený kríž.
S týmto skvelým nápadom prišla
členka Školskej rady pri SSOŠ v Poprade Lenka Kuffnerová, žiačka
II. S triedy. Od nápadu k realizácii nebolo ďaleko. Po zistení záujmu medzi žiakmi a učiteľmi sme
sa dňa 18. októbra 2021 stretli pred
NTS v Poprade. Personál Národnej
transfúznej stanice nás oboznámil
so všetkým, čo nás čaká. Vypísali
sme dotazníky, odobrali nám vzorku krvi, odmerali tlak a čakali sme
na výsledok, či sa môžeme stať darcami krvi. Tí, ktorí prešli prvotnými vyšetreniami a mohli krv daro-

vať, tak vzápätí aj urobili. Samotný
odber trval 10 až 15 minút, ale dobrý pocit bude pretrvávať ešte dlho.
Po odbere sa o nás postaral milý
personál.
Hoci počet prvodarcov na Slovensku stúpa, stále sú obdobia, keď
je krvi pre pacientov nedostatok.
Dúfame, že svojím činom a príkladom budeme inšpiráciou pre
našich spolužiakov a kolegov.
Žiaci a pedagógovia
SSOŠ Poprad

Súťaž o zlaté nožnice
Súkromná stredná odborná škola v Poprade opäť ukázala celému
Slovensku, že vie prezentovať svoj
talent v každej oblasti. Tentoraz to
boli naše kaderníčky, ktoré koncom septembra zažiarili v bratislavskom Dome kultúry Ružinov
na 6. ročníku kaderníckej súťaže Skills Slovakia „Súťaž o zlaté
nožnice“ 2021, kde sa odprezentovala žiačka druhého ročníka Nikola Baranová v kategórii Svadobný komerčný účes.

Samotná súťaž bola náročná
vzhľadom na krátky čas prípravy, trému a veľkú konkurenciu.
Hodnotil sa technologický postup, estetika, kreativita a náročnosť v súlade s medzinárodnými pravidlami. I keď tento rok to
nebolo pódiové umiestnenie, no
spomedzi všetkých si Popradčanky priniesli pekné štvrté miesto.
Za týmto úspechom treba vidieť aj
majsterky odbornej výchovy, ktoré každoročne odovzdávajú svoje

zručnosti a skúsenosti s veľkým
zanietením svojim žiačkam, ktorých v učebnom odbore kaderník
stále pribúda.
Ostáva veriť, že pandemická situácia dovolí ešte v tomto školskom
roku organizovať podobné súťaže
a že zabojujeme o samotné zlato.

Dňa 18. októbra 2021 sa v hoteli Poprad začal
barmanský kurz pre žiakov našej školy. Zúčastnilo sa na ňom 28 žiakov. Organizovala ho
Slovenská barmanská asociácia, ktorá vznikla
už v roku 1994. Cieľom tohto kurzu bolo získať barmanský certifikát spolu s barmanskými
vedomosťami a zručnosťami. Prvý deň sme sa
oboznámili s prostredím a veľmi zaujímavou,
no dôležitou teóriou o barmanstve. Ani sme
nevedeli, čo všetko povolanie barmana obsahuje, aká je jeho kapacita vedomostí o nápojoch a ich výrobe rozsiahla. Základom kurzu
bolo naučiť nás nielen namiešať kvalitný nápoj,
ale dať do toho celé srdce. Pretože nielen chuť
robí nápoj výnimočným. Nápoj nás má upútať
ako obraz s kvalitným rámom. Je to predstava
a realizácia ozajstného majstra.
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Posledný deň sme zakončili písomnými i praktickými skúškami. Test sa skladal z desiatich
otázok a ako praktickú časť sme každý namiešali jeden nápoj. Všetci sme to zvládli na
jednotku a získali certifikát. A na záver si pre
nás organizátori pripravili zaujímavé ocenenie. Najlepší chlapec a najlepšie dievča získali za správne pracovanie počas celého týždňa
barmanský šejker. Z chlapcov ho získal Ľubomír Čonka a z dievčat Veronika Sedláková. Na
tomto kurze sme zistili jednu zaujímavú skutočnosť, že nie je nápoj ako nápoj.

Kurz sa konal od 18. októbra do
22. októbra 2021 a realizoval sa
v hoteli Poprad.
Dvadsaťosem študentov sa počas týchto dní vzdelávalo v teórii i praktickom miešaní nápojov.
Nechýbala výborná nálada a ani
zvedavé otázky študentov.

komisárom a zakladateľom SkBA
– Slovenská barmanská asociácia)
a Jána Šuchtu (prezidenta SkBA
na Slovensku) sa naučili namiešať
klasické nápoje i najnovšie „módne trendy“. Pracovali nielen podľa
presných, overených receptúr, ale
vytvárali aj nové (fancy) nápoje
podľa svojej fantázie. Nejednému
sa triasli ruky pri miešaní, no pozornému oku lektora nič neušlo.
Spoločnými silami a trpezlivým
vysvetľovaním dosiahli vytvorenie prekrásnych miešaných nápojov, ktoré svojimi farbami lahodili
očiam.
Na záver žiaci absolvovali test a samostatne pripravili určený nápoj.
Výstupom kurzu bolo získanie
certifikátu IBA platný v 56 štátoch
sveta. Porota vybrala najlepšie pri-

pravený miešaný nápoj a víťazmi
sa stali: Ľubomír Čonka, žiak II.C
v odbore kuchár a Veronika Sedláková, žiačka IV.F v odbore pracovník marketingu.
Schopnosti a zručnosti našich žiakov, ktoré na kurze preukázali, dokazujú, že sa v praktickom živote
nestratia.
Mgr. Emília Bombarová
učiteľka odborných predmetov
SSOŠ Poprad

Komunikujeme aj v čase pandémie

PaedDr. Vladimír Vlado
zástupca OV SSOŠ Poprad

Ďalšie tri dni sme sa oboznamovali s rozsiahlym barmanským inventárom a jeho používaním v praxi pri miešaní rôznych drinkov. Každý vložil do výroby svojho drinku potraviny
podľa svojho gusta. Spojením rôznych chutí
sme tak vytvorili jedinečný pôžitok pre chuť
i pre oči. Možno nie vždy sa nám to podarilo
podľa našich predstáv, ale snaha sa cení a dobrá
nálada nás neopustila až do konca.

Stalo sa tradíciou, že sa v Súkromnej strednej odbornej škole
v Poprade každoročne uskutočňuje BARMANSKÝ KURZ. Po
minuloročnej vynútenej prestávke, z dôvodu pandémie ochorenia
Covid-1, sme sa veľmi potešili príležitosti zorganizovať barmanský
kurz v tomto školskom roku.

Pod vedením lektorov – Milana
Ševca (predsedu sekcie Tatry, ktorý je zároveň aj medzinárodným

Ako sme v Poprade miešali nápoje
Počas tohto školského roka sa nám naskytla zaujímavá a plnohodnotná príležitosť. Trvala síce
len krátko, ale vedomosťami a zručnosťami nás
plne obohatila.

Opäť vieme viac...

A čo dodať na záver? Treba si uvedomiť, že byť
dobrým barmanom je veda. Musíme na sebe
ešte veľa pracovať a vzdelávať sa. Veď barman
musí byť diplomat a to nielen svojím správaním a vystupovaním, ale i oblečením a celkovým dojmom. Úsmev, pozdrav, privítanie hostí
a poďakovanie by mali byť jeho samozrejmosťou.
Naše poďakovanie patrí pánom Milanovi Ševcovi a Jánovi Šuchtovi za čas a vedomosti, ktoré nám odovzdali. Poďakovanie patrí aj milej
a vždy ochotnej Zuzke Sedlákovej a našej pani
učiteľke Mgr. Bombarovej, ktorá barmanský
kurz pre nás zorganizovala.
Ak sa aj vám naskytne príležitosť, uchopte ju
pevne a naplno využite.
Veronika Sedláková a Leona Gildenová
žiačky IV. F SSOŠ Poprad

>>

Súkromnú strednú odbornú školu v Poprade zasiahla pandemická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 rovnako ako ostatné
školy a školské zariadenia na celom Slovensku.
Aj v tejto zvláštnej dobe je dôležité komunikovať s verejnosťou a so žiakmi základných škôl.
Ani v čase pandémie nezabúdame na propagáciu našej školy a využívame na to všetky dostupné prostriedky, ktoré nám súčasná klíma
dovoľuje. Online priestor poskytuje obrovské
možnosti ako poukázať na kvalitu našej školy, ako prezentovať študijné a učebné odbory
a úspešnosť našich absolventov. Súčasný celo-

spoločenský trend komunikácie mladých ľudí
sú sociálne siete a vyhľadávanie informácií na
internete. Kráčame s dobou a prispôsobujeme
sa tomuto trendu, prezentujeme školu vo virtuálnom priestore.
Budeme veľmi radi, ak by sa pandemická situácia zlepšila a mohli by sme organizovať deň
otvorených dverí tradičnou formou, pretože
fyzická návšteva školy a osobný kontakt so žiakom a rodičom je nenahraditeľný. Ako hovorí
slovenské príslovie: „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“

Prezentáciu školy nájdete na stránke: https://
ssossnp.edupage.org/
Mgr. Milan Sova
riaditeľ SSOŠ Poprad

Prezentácia školy v Bardejove v pandemickej dobe
Pandémia – slovo, ktoré straší v našich hlavách už skoro dva roky. Už tretí školský rok
sa stále sa meniacej pandemickej situácii musia prispôsobovať aj školy a celý školský systém. Aj SSOŠ Bardejov musela svoje aktivity
preniesť do online priestoru a pohybovať sa
so žiakmi prevažne v rámci virtuálnej reality.
Učitelia a žiaci sa museli a musia boriť s nedostatkom materiálno – technického vybavenia,
s nedostatočným pokrytím internetového signálu a pod. Aktivity a výsledky našich žiakov
však ukazujú, že sa nám to spoločne podarilo
a darí.

Do online priestoru sa presunuli aj naše propagačné a prezentačné aktivity. Prezentácia školy prostredníctvom fotografií a videí prebieha
na stránke školy: www.ssosbj.edupage.org, ale
aj na, medzi mladými ľuďmi populárnych, sociálnych sieťach Facebook (Súkromná stredná
odborná škola Bardejov) a Instagram (#ssosbj).
Keďže 82 % našich zamestnancov je zaočkovaných, snažíme sa v podmienkach aktuálnej
epidemiologickej situácie a za dodržania všetkých protipandemických opatrení ponúkať aj
osobné aktivity, pretože škola nie je len vzdelávacou, ale aj výchovnou inštitúciou. O týchto

aktivitách informujeme verejnosť aj prostredníctvom miestnych novín a televízií.
Uvedomujeme si, že online priestor skutočný
kontakt nenahradí, ale záleží nám na zdraví
nielen našich žiakov, ale aj na zdraví potenciálnych záujemcov o štúdium na SSOŠ Bardejov, ktorým aspoň takto ponúkame možnosť
zoznámiť sa s ponukou a aktivitami školy, vrátane možnosti duálneho vzdelávania v miestnych firmách a organizáciách.
Mgr. Ľubomír Čekan
riaditeľ SSOŠ Bardejov
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Rada VSOČaZ

čriepky z histórie

Milí čitatelia, milí družstevníci,
Čo sa nám však podarilo pripraviť a zorganizovať,
bol tohtoročný v poradí už 26. ročník turistického
zrazu. V prekrásnej lokalite Donovál sa začiatkom
septembra zišli družstevníci z 8 výrobných družstiev a členovia predstavenstva COOP PRODUKT
SLOVENSKO.
Prekrásne slnečné počasie, úžasná príroda, krásne výhľady na všetky svetové strany, dobrá nálada,
smiech, hudba a spoločne strávený čas, toto všetko sprevádzalo účastníkov zrazu počas troch dní,
ktoré sme strávili spoločne ako družstevná rodina,
ako priatelia a dobrí známi. Odniesli sme si krásne
spomienky zvečnené na desiatkach fotiek a v našich srdciach.
je tu opäť čas, keď sa stretávajú rodiny, priatelia
a známy, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné a priateľské puto. Chceme byť s blízkymi,
viac si uvedomujeme silu rodiny, priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti, lebo pre každého z nás je určite
dôležité napĺňať svoje dni spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou, osobným uplatnením a dosahovaním vytýčených cieľov.

Koniec roka je okrem bilancovania vhodným časom aj na vďačnosť. Dovoľte mi aj touto cestou
poďakovať sa členkám Rady za prípravu a skvelé zvládnutie tohtoročného turistického zrazu, za
úžasnú spoluprácu a podporu. Ďakujem aj predsedníčke COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing.
Chmelovej a zamestnancom aparátu COOP PRODUKT SLOVENSKO za pomoc, radu, podporu
a trpezlivosť.

Aj my v Rade výchovy a starostlivosti o členov
a zamestnancov pri COOP PRODUKT SLOVENSKO sme si v tomto roku vytýčili určité ciele a stanovili méty, ktoré sme chceli dosiahnuť a naplniť.

V budúcom roku by sme pre vás veľmi chceli pripraviť niečo zaujímavé a nezabudnuteľné. Chceli
by sme vám umožniť stretnúť a zabaviť sa, spoznať
nových ľudí a nové miesta a opäť prežiť v kruhu
družstevníkov krásne chvíle plné zážitkov a dobrej nálady. Avšak poučení uplynulým obdobím si
uvedomujeme, že nie všetko, čo plánujeme, nám
je aj dopriate uskutočniť.

Naším hlavným a prvoradým cieľom vždy bolo
a vždy bude umožniť zamestnancom a členom
členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO stretnúť sa, spoločne stráviť určitý čas,
obnovovať priateľstvá, uzatvárať nové, a tak upevňovať družstevného ducha a družstevnú rodinu.
Tradičným miestom na utužovanie dobrých vzťahov spojené so športovým vyžitím je aj bowlingový družstevný turnaj, ktorý sa pravidelne konal v jarnom období. Bohužiaľ, pre nepriaznivú
epidemickú situáciu a pre obmedzenia, ktoré neumožňovali usporiadať hromadné podujatia, sa
nám ani tento rok nepodarilo zorganizovať toto
podujatie. Je nám to naozaj ľúto a veríme, že túto
športovú akciu spojenú s príjemným občerstvením
sa nám podarí pripraviť a zorganizovať budúci rok.
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A preto vám aj nám prajem do budúceho roku ten
správny nadhľad, ktorým uvidíme aj za najbližší
kopec, tú pravú múdrosť, s ktorou každé naše rozhodnutie bude pre nás to správne a vnútorný pokoj, ktorý nám pomôže prekonať možno aj ťažké
skúšky. Buďme láskavejší k sebe aj iným, prežívajme každý okamih naplno a tešme sa z chvíľ prežitých s blízkymi a priateľmi.
Martina Marhevská
predsedníčka Rady VSOČaZ

Pletenie

Na Slovensku bolo pletenie na ihliciach známe v dvoch formách.
Staršou formou sa zaoberali muži
zhotovujúci kapce a pančuchy.
Mladšou formou pletenia ihlicami
sa približne od konca 19. storočia zaoberali aj ženy na dedinách.
Veľký vplyv na jeho rozšírení malo
školské vyučovanie. Do polovice
20. storočia sa pletenie ihlicami
vyučovalo v školách pre ženské
povolania i v školách pri kláštoroch ženských mníšskych rádov.

N

ajstaršie nálezy pletenín
pochádzajú zo 4. storočia pred n. l. z Arábie
a zo začiatku 3. storočia n. l. z povodia rieky Eufrat. Túto techniku pletenia používali aj kočovní
pastieri, žijúci v egyptskej púšti.
Od nich sa ho naučili príslušníci
kresťanskej koptskej cirkvi, prostredníctvom ktorých sa táto technika šírila ďalej.
Najstarším vyobrazením pletenia na štyroch ihliciach je maľba
z konca 14. storočia z kostola v
nemeckom meste Buxtehude, na
ktorej Panna Mária pletie košieľku
pre Jezuliatko.
Pletenie ihlicami sa v Európe rozšírilo v 15. storočí. Hlavným sortimentom pletiarskych cechov boli
čipkové pletené pančuchy. Pôvod
pletenia ihlicami, pri ktorom sa
striedajú v riadku očká z priadze
rozličných farieb, je na Blízkom
východe. Už z 11. storočia sú známe zo Španielska pletené farebné
vzorované oltárne rukavice.

Do dedín sa pletenie ihlicami dostávalo aj prostredníctvom osôb
prichádzajúcich z miest Táto technika sa šírila aj preto, lebo bola
jednoduchšia než pletenie na krosienkach, paličkovanie, sieťovanie
a bolo možné vykonávať ju aj popri iných činnostiach, ako napríklad pri pasení dobytka. V 20. storočí prispeli k šíreniu znalostí tejto
techniky aj tlačené návody a vzorníky. S touto formou pletenia ihlicami pravdepodobne súvisí aj
rozšírenie pletenia plasticky zdobených úpletov.

Západné Slovensko
Najstarším známym druhom ihlicami pleteného textilu na západnom Slovensku boli kapce
a pančuchy. Ich pletenie bolo rozšírené na strednom Považí, v dedinách v okolí Trenčína. Pletenie kapcov ihlicami je napríklad
známe v Dolnej Porube. Tu plietli ihlicami zo svetlej vlny aj hladké pančuchy. Z obce Omšenie sú
známe biele vlnené pletené pančuchy s vypletanou výzdobou pri

hornom okraji. V obci Záriečie
plietli ešte v 50. rokoch 20. storočia vlnené pančuchy, ktoré splsťovali a tvarovali. Pletenie pančúch,
ktoré tvorili súčasť zimného odevu mužov, bolo známe aj v Tekove v oblasti Pohronského Inovca. V tekovských obciach v okolí
Levíc plietli ženy bavlnené pančuchy, ktoré sa začiatkom 20. storočia začali nosiť do topánok ako
súčasť sviatočného odevu. V okolí
Bratislavy plietli ihlicami čipky.

Stredné Slovensko
Aj v tejto časti Slovenska bolo
rozšírené pletenie vlnených kapcov a pančúch. V obci Čičmany v Strážovských vrchoch plietli
pančuchy, ktoré nosili do krpcov,
ženy aj do súkenných papúč.
Vlnené pančuchy, nazývané nohavičky, nosili ženy aj v obci Zliechov. Ženské vlnené pančuchy
známe z Fačkova boli biele a čierny vypletaný vzor mali v hornej
časti sáry a nad členkom. V obci
Valaská Belá plietli kapce zdobené
vypletanými vzormi, ktoré okrem
vlnenej priadze vo farbách známych z Čičmian tvorili aj z fialových nití.
V obci Košecké Rovné plietli z bielych nití čepce. Nahrádzali čepce pletené na krosienkach,
ktoré sa do obce dovážali z Moravy. V pohorí Javorníky bolo známe pletenie zdobených pančúch.
V obci Liptovské Revúce boli kapce
pletené buď len z hnedej vlny, alebo
mali na sáre vypletanú čierno-bielu
geometrickú výzdobu. Vo Východnej plietli z ovčej vlny jednofarebné alebo prúžkované pančuchy. Ihlicami sa v tomto regióne v malej
miere zhotovovali aj čipky používané na výzdobu čepcov.

Východné Slovensko
Pestrú škálu textílií plietli ihlicami na Spiši. Pravdepodobne
už v 19. storočí tu miestami boli
staršie a na zhotovenie náročnejšie paličkované čepce nahradené
čepcami pletenými použitím ihlíc. Začiatkom 20. storočia plietli
ihlicami pančuchy, ktoré nosili do
topánok ako súčasť sviatočného

odevu. V Ždiari plietli takéto plasticky vzorované pančuchy z ovčej
vlny. Aj v dedinách východného
Gemera, napríklad v obci Rejdová, boli súčasťou tradičného odevu
mužov ihlicami pletené zápästky.
Najrozšírenejším materiálom, ktorý sa pletením na ihliciach spracúval na textil, bola vlna. Prevažne úžitkové druhy textílií (kapce,
pančuchy, zápästky používané pri
práci, vlnené zástery) sa plietli z ovčej, podomácky upravenej
vlny. Od konca 19. storočia sa na

pletenie textílií predovšetkým
s ozdobnou funkciou používala
kupovaná vlna. Často používaná
bola vlnená priadza, ľudovo nazývaná berlínka. Z kupovaných druhov vlny plietli ženy, ktoré lákala najmä jej široká farebná škála.
Ďalšími materiálmi spracúvanými
na textil pletením ihlicami boli bavlnené a ľanové nite.
Nástrojom na pletenie sú rozlične
dlhé a hrubé kusy železného, oceľového, mosadzného, hliníkového
drôtu, paličky z dreva alebo plastu, označované ako ihlice. Hrúbka
použitých ihlíc závisí od materiálu
použitého na pletenie. Samostatným druhom sú tzv. kruhové ihlice – dve kovové alebo drevené
ihlice spojené kovovým lankom
alebo plastovým vlascom. Na Slovensku si ihlice na domácke pletenie pančúch a obuvi zhotovovali
z hrubého oceľového a mosadzného drôtu sami muži, ktorí s nimi
pracovali.			
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NO CPS DOKORÁN

zaujalo nás

Nezisková organizácia CPS DOKORÁN v roku 2021
Sociálne podniky sa na nás v roku 2021 obracali s požiadavkou o vypracovanie výročných
správ, ktoré boli povinné predložiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Taktiež
sme im pomáhali s úpravou interných dokumentov, vrátane ich zakladateľských dokumentov. Nakoľko situácia ohľadom zapisovania
údaju o registrovanom sociálnom podniku
do obchodného registra bola nejednoznačná a
zmätočná, vstúpili sme do komunikácie medzi
obchodným registrom a Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.

Aj v našej Neziskovej organizácii CPS DOKORÁN máme za sebou ďalší rok. Pre niekoho
úspešný, pre iného vyrovnaný, pre niekoho nie
taký dobrý. Aj tento rok nám pandémia koronavírusu ukázala svoju jasnú a vytrvalú tvár. Jedno
je však isté, všetci, vrátane podnikateľských aj
nepodnikateľských subjektov sa musíme adaptovať na nové podmienky, ktoré nám táto pandémia prináša a musíme sa s ňou naučiť žiť.
Aj v neziskovej organizácii sme riešili viaceré
problémy, ktoré pandémia koronavírusu priniesla. Žiaľ, neboli častokrát príjemné. Nedostatok objednávok spôsobil, že aj v niektorých
sociálnych podnikoch museli so zamestnancami ukončiť pracovný pomer a prišlo k nepríjemnému prepúšťaniu. A to nielen v sociálnych
podnikoch, ale aj v družstvách, ktoré majú
zriadené chránené dielne a chránené pracoviská.
Nezisková organizácia pomáhala zamestnávateľom, ale aj zamestnancom tak, aby boli naplnené všetky požiadavky zákonodarcu a aby
neboli porušené práva zamestnancov. Nakoľko
väčšina týchto zamestnancov je so zdravotným
postihnutím, zákon vyžaduje osobitné požiadavky na ukončenie pracovného pomeru, ktoré
je potrebné naplniť. Správne poradenstvo vyžaduje ale detailné oboznámenie sa s konkrétnym prípadom. Po pracovno-právnej rovine
nastupuje zväčša aj obchodno-právna rovina,
pretože zamestnanci sú v mnohých prípadoch
aj dlhoročnými členmi družstiev a družstvo sa
s nimi musí aj majetkovo vysporiadať.
Naopak, na druhej strane máme v neziskovej
organizácii aj členov, ktorý prijímali nových
zamestnancov a sociálny podnik, resp. chránená dielňa sa im rozrastá o nových zamestnancov. Tento scenár je samozrejme príjemnejší,
avšak aj s ním sa spájajú zákonné povinnosti
najmä vo vzťahu k úradom práce.
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Po obdržaní oficiálneho stanoviska z ministerstva sme pomohli našim členom aj so zápisom zmien v obchodnom registri. V právnom
štáte je neprijateľné, aby si obchodné registre
túto povinnosť vykladali rôzne a k zápisom pristupovali rozdielne. V blízkej budúcnosti očakávame aj ďalšiu zmenu, ktorú budú musieť
sociálne podniky v obchodnom registri opäť
zrealizovať a súvisí s pripravovanou novelou
zákona č. 112/2018. Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Novela mala byť účinná od 1. januára 2022,
ale predpokladáme, že bude posunutá na neskorší dátum. Nezisková organizácia CPS DOKORÁN prostredníctvom Republikovej únie
zamestnávateľov SR vzniesla k predloženej
novele viacero zásadných pripomienok. Tieto
boli predmetom rozporových konaní na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a podarilo sa nám niektoré nepriaznivé návrhy zmeniť. Ministerstvo ich preformulovalo,
čím sa rozpor odstránil. Avšak na niektorých
bodoch sme sa nedohodli a tieto budeme ďalej
rozporovať na Hospodárskej a sociálnej rade
SR. So schválenou novelou Vás následne oboznámime aj prostredníctvom časopisu Výrobné
družstevníctvo.

V neziskovej organizácii sme sa aj v roku 2021
venovali poskytovaniu sociálneho poradenstva, poradenstvu v oblasti chráneného zamestnávania, možnosti získania finančnej podpory
od štátu a pod. Taktiež sme riešili možnosti
získania podpory v rámci systému „Prvej pomoci“ a dávali sme podnety na zmenu legislatívy. Pomáhali sme riešiť konkrétne problémy
chránených dielní, sociálnych podnikov, ale aj
konkrétnych ľudí so zdravotným postihnutím.
Štátnym orgánom sme predkladali návrhy na
zlepšenie postavenia sociálnych podnikov, odstránenie byrokracie a nezákonnosti.
Naďalej intenzívne spolupracujeme s úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútom
pre výskum práce a rodiny a ďalšími orgánmi
štátnej a verejnej správy. Spolupracujeme v expertnej pracovnej skupine na návrhu funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Úloha vyplynula z Implementačného
plánu Revízie výdavkov na skupiny ohrozené
chudobou a sociálnym vylúčením. Ukazuje sa,
že vytvorenie funkčného systému pracovnej
rehabilitácie a rekvalifikácie bude vyžadovať
významné zmeny v oblasti legislatívy i financovania.
Čo dodať na záver? V prípade, ak uvažujete
nad transformáciou družstva na sociálny podnik, zriadením si chráneného zamestnávania
u Vás v družstve, alebo máte otázky a potrebujete poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť. Vďačne Vám pomôžeme a poradíme. Poradenstvo
poskytujeme naďalej bezplatne. Tiež by sme sa
chceli poďakovať všetkým, ktorý nám na našu
činnosť prispeli svojimi 2 %. Budeme radi, keď
nám priazeň zachováte aj v ďalšom roku, Vašu
pomoc a podporu si veľmi ceníme.
JUDr. Monika Zatkalíková
riaditeľka NO CPS DOKORÁN

Ukladanie spisov a záznamov a ich
ochrana v registratúrnom stredisku
ktoré nemôžu byť dotknuté závažnou priemyselnou haváriou.
Priestory registratúrneho strediska musia
byť vybavené hasiacimi prístrojmi (pojazdnými alebo stabilnými), s hasiacou látkou,
ktorej použitie znižuje na najnižšiu možnú
mieru ďalšie poškodenie fyzického stavu registratúrnych záznamov, ako sú plyn alebo prášok. Počet hasiacich prístrojov sa určuje podľa
STN 92 0202-1 – Požiarna bezpečnosť stavieb.
Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.
V priestoroch registratúrneho strediska sa nesmie fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom
a uskladňovať horľavé látky; v ich blízkosti sa
nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

P

ríručnú registratúru tvoria uzatvorené spisy pôvodcu alebo jeho jednotlivých organizačných zložiek, ktoré
sa ukladajú na jednom mieste, kde zostávajú
uložené spravidla jeden kalendárny rok nasledujúci po roku ich uzatvorenia. Manipulovať
s nimi môže iba poverený zamestnanec, ktorý
zodpovedá za ich bezpečné uloženie, úschovu
a ochranu.
Spisy a registratúrne záznamy sa ukladajú podľa ročníkov a podľa registratúrneho
plánu v samostatných obaloch pre každú
registratúrnu značku. Spracovateľ pred odovzdaním spisu vyradí z neho nadbytočné vyhotovenia a pomocné poznámky. Poverený zamestnanec pred uložením spisu skontroluje
jeho úplnosť. Spis, ktorý nie je označený registratúrnou značkou, predpísaným znakom hodnoty (ak je v registratúrnom pláne stanovený)
a lehotou uloženia, neprevezme. Úložné jednotky (spisové dosky so šnúrami, obaly, šanóny
a pod.) sa označujú štítkom s názvom organizácie, názvom druhu agendy priradenej k registratúrnej značke, registratúrnou značkou,
znakom hodnoty (ak je v registratúrnom pláne
stanovený), lehotou uloženia a rokom spisov.
Vybavené a uzatvorené spisy sa po roku úschovy v príručnej registratúre odovzdávajú do
registratúrneho strediska na základe odovzdávacieho zoznamu, ktorý pripraví v dvoch

vyhotoveniach poverený zamestnanec. Spisy sa
odovzdávajú úplné, riadne označené a usporiadané podľa registratúrnych značiek. Neodovzdané spisy sa vyznačia v odovzdávacom
zozname znakom „0”. Registratúrne stredisko
neprevezme spisy bez odovzdávacieho zoznamu. Odovzdávací zoznam obsahuje názov
organizácie, dátum odovzdania, registratúrnu
značku, vecnú skupinu, rok, znak hodnoty, lehotu uloženia, podpis odovzdávajúceho zamestnanca a podpis správcu registratúry.
Registratúrnym strediskom pôvodcu je miesto,
kde sa ukladajú a ochraňujú vybavené a uzatvorené spisy do uplynutia lehoty uloženia.
Spisy sa v registratúrnom stredisku ukladajú
podľa jednotlivých organizačných zložiek pôvodcu. V rámci organizačnej zložky pôvodcu sa ukladajú podľa ročníkov a registratúrnych značiek so zachovaním číselného poradia
v rámci registratúrnej značky.
Priestory registratúrneho strediska sa chránia bezpečnostnou zámkou na vstupných
dverách. Registratúrne stredisko nemožno
umiestniť v budove nachádzajúcej sa na mieste, ktoré by mohlo ohroziť fyzický stav registratúrnych záznamov, napríklad na mieste so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
na mieste s vysokou úrovňou spodnej vody
a v inundačnom území. V priemyselných
areáloch sa archív umiestňuje v priestoroch,

Ak je nevyhnutné umiestniť v ukladacích
priestoroch alebo v priestoroch bezprostredne nad nimi vodovodné rozvody a povrchovo
vedené rozvody ústredného kúrenia, musia sa
zabezpečiť tak, aby pri ich poruche nedošlo
k poškodeniu registratúrnych záznamov.
Prašnosť sa v ukladacích priestoroch znižuje
podľa potreby mechanickými a technickými
prostriedkami. V ukladacích priestoroch by sa
raz týždenne mala zisťovať aj prítomnosť mikrobiologického znečistenia a biologických
škodcov.
Evidenciou aktuálneho uloženia registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku je
lokačný prehľad. Lokačný prehľad sa vedie na
voľných, priebežne číslovaných listoch, ktoré
obsahujú údaje o mieste aktuálneho uloženia
registratúrnych záznamov v registratúrnom
stredisku a plán priestorov registratúrneho strediska Lokačný prehľad možno viesť aj
v elektronickej forme.
Údajmi o mieste aktuálneho uloženia sú názov vecnej skupiny registratúrnych záznamov
alebo názov súboru archívnych dokumentov
a identifikačné údaje miesta aktuálneho uloženia: mesto, ulica, orientačné číslo, poschodie,
ukladací priestor, regál, sekcia, polica.
V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na správny postup pri príprave vyraďovacieho konania.

Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
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legislatíva

legislatíva

Zákon o podpore v čase skrátenej práce
kové sporenie. Bude sa tiež vyžadovať, aby
zamestnávateľ poistné a príspevky odviedol
najmenej 24 mesiacov, ktoré bezprostredne
predchádzajú mesiacu, v ktorom zamestnávateľ bude žiadať podporu.
• Zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie
podpory.
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Do slovenského právneho poriadku sa zavádza
nový zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase
skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako samostatný, stály a stabilný
nástroj pasívnej politiky trhu práce. Je reakciou
na úspešný a v krajinách EÚ známy nemecký
systém tzv. „Kurzarbeitergeld“. Nová právna
úprava má primeraným spôsobom doplniť pôsobenie doteraz zavedených opatrení aktívnej
politiky na trhu práce na riešenie negatívnych
vplyvov mimoriadnych situácií na zamestnanosť.

Aké sú podmienky poskytnutia
podpory z pohľadu zamestnávania v družstvách?

Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovej podpory v čase skrátenej
práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase
trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého
došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.
Z hľadiska hospodárskej praxe ide o situácie,
keď zamestnávateľovi vznikajú nezanedbateľné
mzdové náklady, ktoré však z dôvodu obmedzenia jeho prevádzkovej činnosti bez vlastného zavinenia nie sú pokryté ekonomickou činnosťou, resp. príjmami z nej.

• Prekážka na strane zamestnávateľa bola spôsobená vplyvom vonkajšieho faktora. Tento
faktor musí mať dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu predísť. Bude sa za neho považovať najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový
stav, mimoriadna okolnosť, okolnosť vyššej
moci. Naopak, za vonkajší faktor sa nebude považovať napríklad čas vojny, vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti,
reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo
rekonštrukcia.

Podpora bude poskytovaná dávkou zo systému
sociálneho zabezpečenia. Zavádza sa nové poistné na financovanie podpory so sadzbou pre
zamestnávateľa 0,5 % z vymeriavacieho základu. Tiež sa zamestnávateľovi znižuje sadzba
poistného pre poistenie v nezamestnanosti
z 1 % vymeriavacieho základu na 0,5 % vymeriavacieho základu. Pri väčšine zamestnancov
sa teda odvodové zaťaženie zamestnávateľa
nezmení. Toto ale neplatí pri zamestnancoch,
u ktorých zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory.

• Podpora sa bude poskytovať iba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v pracovnom
pomere. Nebude ju možné požadovať napríklad pre osoby vykonávajúce prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru (dohoda o vykonaní
práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda
o brigádnickej práci študentov).

Aby vznikol nárok na poskytnutie tejto dávky
musia byť splnené nasledovné podmienky:
• Na strane zamestnávateľa vznikla taká prekážka, kvôli ktorej nie je schopný prideľovať
prácu najmenej jednej tretine svojich zamestnancov v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

•
Bude potrebné, aby zamestnávateľ mal ku
dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory odvedené poistné na sociálne poistenie
a povinné príspevky na starobné dôchod-

• Zamestnávateľ bude musieť mať uzatvorenú
písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov (napr. rada starostlivosti o členov
a zamestnancov) o tom, že požiada o poskytnutie podpory. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, postačí
uzatvorenie takejto dohody so zamestnancom, na náhradu ktorého nákladov sa podpora požaduje. Ak sa takúto dohodu nepodarí uzatvoriť, môže ju zamestnávateľ nahradiť
súhlasom rozhodcu.
• Pracovný pomer zamestnanca musí trvať
najmenej jeden mesiac a zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe, zamestnanec
musí mať vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok a vyčerpaný kladný účet konta
pracovného času (ak je u zamestnávateľa zavedené). Rovnako je potrebné, aby zamestnávateľ nebol schopný zamestnanca preradiť na
inú prácu v rámci druhu práce dohodnutého
v pracovnej zmluve.
• Zamestnávateľ nesmie poberať na náhradu
takýchto nákladov na konkrétneho zamestnanca príspevky poskytované podľa iných
právnych predpisov (napr. zákon o službách
zamestnanosti, zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a pod.).
• Na udelenie podpory za konkrétny mesiac je
potrebné požiadať o poskytnutie podpory
pre tento konkrétny mesiac do konca nasledujúceho mesiaca, pričom žiadosti sa budú
podávať v elektronickej forme.
Zamestnávateľ zároveň bude mať povinnosť
zachovať pracovné miesto, na ktoré poberal
podporu, najmenej po dobu 2 mesiacov po
skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola
poskytnutá podpora. Za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje, ak ku skončeniu pracovného vzťahu došlo z dôvodov na strane zamestnanca.

Aká je doba poskytovania
podpory a jej výška?
Podpora sa môže poskytovať v čase skrátenej
práce v úhrne maximálne šesť mesiacov počas
obdobia dvadsaťštyri po sebe nasledujúcich
mesiacov. Toto obdobie môže byť predĺžené
nariadením vlády aj v období dvoch mesiacov
po ukončení týchto vonkajších faktorov.
Podporou sa bude čiastočne uhrádzať iba časť
nákladov zamestnávateľa, konkrétne náklady
na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa zo zákonom vymedzených dôvodov, a to
v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Maximálna výška sumy

podpory je stanovená ako 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Napríklad, pre rok 2021 by maximálna výška podpory bola v sume 7,5310 Eur za hodinu trvania
prekážok v práci.

Kde a ako treba o podporu
žiadať?
Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie
podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektro-

nickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podpora sa
vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou a samostatný účet poskytovateľa podpory.
Blízka budúcnosť ukáže, či zákon naplní svoju ambíciu, ktorou je udržanie zamestnanosti v čase kríz. Zákon by mal tiež zabrániť prepúšťaniu zamestnancov v dôsledku klesajúcich
príjmov zamestnávateľa. Záverom už len ostáva veriť, že sa tieto ambície aj naplnia. Zákon
nadobudne účinnosť 1. januára 2022 (väčšina
ustanovení) .
JUDr. Monika Zatkalíková

Vek, ako dôvod na výpoveď?
V Zbierke zákonov bol publikovaný pod číslom
76/2021 zákon, ktorý mení aj niektoré ustanovenia Zákonníka práce. Novela Zákonníka práce
prináša od januára 2022 okrem iného aj rozšírenie možností v okruhu ukončenia pracovného
pomeru zamestnávateľa so zamestnancom.
Od 1. januára 2022 bude mať zamestnávateľ
možnosť ukončiť pracovný pomer so zamestnancom prostredníctvom ďalšieho výpovedného dôvodu a to dovŕšením veku 65 rokov a zároveň dovŕšením veku určeného na vznik nároku
na starobný dôchodok (§ 63 ods.1 písm. f) Zákonníka práce). Zamestnávateľ a zamestnanec
budú môcť skončiť pracovný pomer aj uzavretím
dohody o skončení pracovného pomeru podľa
§ 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. Takéto skončenie pracovného pomeru bude spo-

jené s povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť
zamestnancovi odstupné tak, ako pri skončení
pracovného pomeru z tzv. organizačných dôvodov/nadbytočnosti. Zároveň bude mať zamestnanec nárok na poskytnutie odchodného, ak
požiadal o poskytnutie starobného dôchodku
najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru.
V prípade ak zamestnanec dostane výpoveď
z dôvodu veku a nároku na starobný dôchodok, začne mu plynúť minimálne jednomesačná výpovedná lehota. Ak však zamestnanec
odpracuje pre zamestnávateľa viac ako jeden
rok, výpovedná lehota je dva mesiace. Samozrejme naďalej bude platiť, že ak zamestnanec
chce, môže pracovať aj dlhšie a zároveň poberať starobný dôchodok.

Táto úprava je odôvodnená s cieľom podporiť
zamestnávanie absolventov stredných i vysokých škôl a obnoviť tak medzigeneračnú výmenu zamestnancov.
Mgr. Martina Nachtmannová

Novela zákona o DPH
Povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov je súčasťou novely zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Platcovia DPH majú po novom
povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu
SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa
platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať
na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty. Povinnosť oznámiť daňovému
úradu číslo bankového účtu sa vzťahuje len na
platcov DPH. Oznamovať budú musieť tie účty,
ktoré ako platcovia DPH využívajú na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH, aj na odosielanie platieb za dodanie
tovarov a služieb, ktoré sú predmetom DPH.

Platcovia, ktorí sú už zaregistrovaní k DPH, musia daňovému úradu oznámiť číslo bankového
účtu aj v prípade, ak ide o novozriadený bankový účet. Musia tak urobiť bezodkladne ku dňu
zriadenia účtu v banke.V prípade, ak sa niekto
stane novým platcom DPH, bude musieť túto
povinnosť splniť bezodkladne odo dňa registrácie. Tie subjekty, ktoré sú platcami DPH
k 15. novembru 2021, majú povinnosť oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie
podliehajúce DPH, do 30. novembra 2021. Ďaľšou povinnosťou s tým súvisiacou bude oznamovacia povinnosť akejkoľvek zmeny, doplnenia
alebo zrušenia týkajúcej sa oznámeného podnikateľského bankového účtu, a to odo dňa, kedy
táto skutočnosť nastala.

Na splnenie tejto povinnosti bude k dispozícii
elektronický formulár sprístupnený na portáli
Finančnej správy Slovenskej republiky. V prípade, že platca DPH na tlačive uvedie nesprávne,
nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad
udelí sankciu až do výšky 10 000 eur.
Všetky ostatné zmeny ako napríklad ručenie za
DPH, možnosti vykonania úhrady DPH odberateľom priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, vracania nadmerného
odpočtu na číslo bankového účtu registrovaného
na daňovom úrade, by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022.
Mgr. Martina Nachtmannová
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odľa historických záznamov sa prvé Vianoce oslavovali približne v 4. storočí. Nie je to však ani zďaleka jediný
sviatok, ktorý si v minulosti ľudia
v decembri pripomínali. Ešte pred
narodením Ježiša sa ľudia stretávali, aby oslávili zimný slnovrat.
V Nórsku oslavovali Yule, Nemci v
tom čase volali na slávu boha Odina, Rimania oslavovali Saturnálie,
počas ktorých uctievali Saturna,
boha poľnohospodárstva.
Pravdou je, že v časoch, kedy sa
rodilo kresťanstvo, sa narodenie
Ježiša Krista neoslavovalo, hlavným sviatkom bola Veľká Noc,
teda jeho zmŕtvychvstanie.

relax
panovníci však boli s Vianocami
úplne stotožnení a snažili sa ich
zrušiť, čo sa aj na istý čas podarilo. Reč je o Oliverovi Cromwellovi, anglickom štátnikovi a vodcovi
anglickej revolúcie. Ten so svojimi
prívržencami puritánmi bojoval
proti írskym katolíkom a v 17. storočí doslova zrušil Vianoce. Toto
obdobie však našťastie netrvalo
dlho. V roku 1660 na trón zasadol
Karol II., ktorý tento sviatok “obnovil” a kresťania sa mohli po približne 15 rokoch opäť tešiť.

Vianočná guľa
História vianočnej gule sa začala
písať v roku 1889, keď si jej výrobu
dal patentovať Francúz Pierre Dupont. Vtedy ešte iba jednofarebné

V

Známa-neznáma história Vianoc
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Zmena prišla až s pápežom Júliusom I., ktorý v 4. storočí rozhodol,
že Vianoce, teda narodenie Ježiša
Krista, budeme oslavovať 24. decembra. Dodnes nie je úplne jasné, prečo sa tak rozhodol, no historici predpokladajú jedno, pápež
chcel, aby ľudia pred pohanskými
tradíciami uprednostnili kresťanstvo a dúfal, že posunutím dátumu na čas pohanských osláv, dajú
veriaci prednosť narodeniu Spasiteľa.

gule z ľahkého skla sa veľmi zapáčili a čoskoro sa objavili aj typy
s pomaľovanými ornamentmi,
kvetmi, hviezdičkami a so symbolmi kresťanstva.

Do roku 432 sa Vianoce stihli
rozšíriť do Egypta a v stredoveku
už tento sviatok oslavovali ľudia
po celom svete, čím sa pohanské
slávnosti dostali do úzadia. Od
tohto času sa teda narodenie Ježiša Krista oslavuje 24. decembra
a 6. január sa stal dátumom príchodu Troch Kráľov. Nie všetci

Tento nádherný symbol Vianoc
je pomerne mladý. Do Uhorska
sa dostával až počas 18. storočia,
hoci roky predtým sa udomácnil
ako nový trend v domácnostiach
u našich vtedajších západných
susedov. Presný pôvod a dôvod
vianočného stromčeka je diskutabilný. Len sa uvažuje o inšpirácii

A začiatkom 20. storočia okrem
vianočnej gule zaplavili trh aj iné
tvary fúkaných ozdôb zo skla, či
už hviezdičky, srdiečka, šišky, snehové vločky, domčeky alebo anjeličkovia.

Vianočný stromček

rôznymi staršími tradíciami, ktoré nemajú nič spoločné s kresťanstvom. Zelený stromček pritom
nezvolili už od počiatku len tak
náhodne. Zelená bola a aj stále je
symbolom života.
Najstaršia spomínaná zmienka
o zdobení stromčeka na Vianoce pochádza od kazateľa Geislera
z Alsaska v Nemecku. Písal sa rok
1507. Ďalšie písomné zmienky
z Nemecka nachádzame aj v ďalších rokoch, spomínajú sa napríklad aj v niektorých dielach či
náboženských textoch. Dokonca
niekoľko zdrojov uvádza Johanna Wolfganga Goetheho, ako opisoval v niektorom zo svojich diel
stromček u strýka v roku 1765.

Vianočné pečivo
Pečenie koláčov, tort a podávanie
sladkostí rôznych tvarov a veľkos-

tí patrilo k oslavám či špeciálnym
príležitostiam už dávno predtým,
ako sa začali sláviť Vianoce. Už
antickí kuchári pripravovali pečené sladkosti, aby si uctili významnú udalosť. Napríklad v starovekom Ríme piekli medové koláče
ako obetu bohom, pretože med
a jeho liečivé účinky sa považovali za Boží dar. Námorné objavy
priniesli do Európy aj vzácne suroviny a koreniny ako škoricu, zázvor, mandle, sušené ovocie, ktoré sú dnes podstatnými prísadami
v receptoch na vianočné pečivo.
Zrejme prvým koláčom, ktorý sa
začal spájať s vianočným obdobím, bol medovník (Lebkuchen).
Pripravovali ho mnísi z kláštorov
v nemeckom Norimbergu. Išlo
o koláč sladený medom a ochutený zmesou korenia prospešnou na
trávenie, ktorá obsahovala karda-

móm, muškátový oriešok, škoricu, zázvor, aníz, koriander, klinčeky a čierne korenie. V 16. storočí
začali vznikať cechy medovnikárov a v tom období sa pečenie vianočných koláčikov rozšírilo po celej Európe. Každý národ si vytvoril
vlastný obľúbený druh a originálny recept.
Aj na území Slovenska má vianočné pečenie dlhú tradíciu. Hoci sa
počas roka nežilo ľahko, Vianoce
museli byť štedré a bohaté. V chudobnejších horských oblastiach sa
piekli nízke koláče s lekvárom, posypané makom alebo syrom, v bohatších rodinách kysnuté koláče
s plnkou. Tradičné suroviny ako
mak, orechy, med, syr či tvaroh
mali aj symbolický význam – čle-

nom rodiny mali zabezpečiť zdravie, šťastie, peniaze i bohatú úrodu, preto nemohli vo vianočných
koláčoch chýbať. Príkladom je
vianočný štedrák – bohatý kysnutý koláč so štyrmi plnkami (lekvárovou, makovou, orechovou a tvarohovou). Ďalší typický vianočný
koláč vianočka a jej prepletené vrkoče mali podľa tradícií zabezpečiť súdržnosť rodiny.

Koleda Tichá noc
Pieseň Tichá noc, svätá noc zaznela prvý raz na Vianoce 1818 v kostolíku v rakúskom Oberndorfe.
Zaspievali ju duchovný Joseph
Mohr a učiteľ-organista Franz Xaver Gruber. Text piesne zložil Joseph Mohr, rodák zo Salzburgu.
Ten požiadal učiteľa Franza Xavera Grubera, ktorý v Oberndorfe zastupoval organistu, aby k jeho
básni skomponoval vhodnú melódiu. Podľa tradície Gruber, dojatý
textom piesne a jeho posolstvom
pokoja a lásky, skomponoval za
necelú hodinu nesmrteľnú melódiu, ktorá sa rýchlo šírila i do
ďalších miest a obcí v Rakúsku aj
iných krajinách.

Darčeky pod stromčekom
Tento zvyk sa zrodil v Nemecku,
zaviedol ho cirkevný reformátor
Martin Luther (1483 – 1546), dostávali ich však najprv iba deti. Pôvodne im ich „nosil“ 6. decembra
svätý Mikuláš, lenže Luther nechcel dávať svojim ratolestiam darčeky na katolícky sviatok, a tak si
vymyslel, že ich dostanú v predvečer sviatku narodenia Krista. Túto
prax začali nasledovať najprv jeho
stúpenci a postupne sa rozšírila.

V jasličkách na slame
Stalo sa to vraj v roku 1223. Taliansky šľachtic Giovanni di Velita
pozval Františka z Assisi na svoje
panstvo, aby tam strávil Vianoce.
František nielen prišiel, ale rozhodol sa, že sviatky obohatí. Dávno chcel totiž zinscenovať výjav
z Evanjelia podľa Lukáša, v ktorom
sa podrobne opisuje, ako Ježiš prišiel na svet. Vybral si preň jaskyňu
na vrchu kopca pri dedinke Greccio. Obišiel domy a gazdovstvá,

aby si dohodol a mohol pripraviť
všetko, čo na to potreboval a ľuďom oznámil, aby 24. decembra
večer prišli k jaskyni. Dedinčania
síce nechápali, no zvedavosť ich
premohla a prišli. To, čo v jaskyni
uvideli a zažili, im vyrazilo dych.
V jasličkách na slame ležalo bábätko, nad ním sa skláňali muž
so ženou, ktorí stvárňovali Jozefa
a Máriu, vedľa stáli zvieratá. No
a pri tomto živom obraze, ktorý
na ľudí mimoriadne zapôsobil, sa
konala štedrovečerná svätá omša.
František z Assisi o necelé tri roky
zomrel, jeho nápad sa však zachoval. Šírili ho najprv členovia františkánskeho rádu, neskôr aj jezuiti, až sa jasličky stali samozrejmou
súčasťou vianočných sviatkov a to
nielen vo forme živých obrazov,
ale aj v neživej podobe.
Nedá sa už síce presne určiť, kedy
a kde sa objavil prvý „umelý“ betlehem, no viacerí historici a bádatelia si myslia, že ním mohol byť ten,
ktorý okolo roku 1291 vytvoril sochár Arnolfo da Cambio pre rímsky kostol Santa Maria Maggiore.
Ten sa však nezachoval.
Z kostolov sa tradícia jasličiek postupne začala šíriť aj do domácností. V 18. storočí jej v tom pomohlo
nariadenie rakúskeho cisára Jozefa II., ktorý na území ríše stavanie
a vystavovanie betlehemov v kostoloch zakázal, pretože sa mu zdalo
nedôstojné.
Panovník tým však nič nedosiahol,
zákaz sa nedodržiaval a paradoxne
podporil vznik ľudovej tvorby. Dá
sa povedať, že v 19. storočí mala
vlastný betlehem prakticky každá
rodina.

Vianočný punč
O punči sa začalo prvýkrát písať
v dokumente v roku 1632. Slovo „Pancha“ pôvodne pochádza
z hindčiny a znamená päť. Nápoj je
totiž vyrábaný z piatich základných
surovín: alkohol, voda alebo čaj,
cukor, citrón a korenie. Spočiatku
sa podával vo veľkých misách a bol
označovaný ako „Punch bowl“ –
úder misy.

Hovoriť sa o ňom začalo v súvislosti s britskými námorníkmi, ktorí zvykli počas plavby loďou vypiť
veľa alkoholu. Dokonca mali povolených až 10 pollitrov piva za deň,
no keďže sa plavili aj cez tropické
krajiny, pivo sa hneď skazilo, preto
ho vymenili za punč.
Vyrobili si ho z miestnych surovín z Indie a Indonézie. A tak
britskí námorníci a zamestnanci Východnej indickej spoločnosti „Tea Company“ priviezli tento
nápoj do Anglicka. Obchodníci si
začali postupne otvárať malé obchodíky s predajom punču, ktorý
zaznamenal veľký úspech medzi
zákazníkmi. Tento lahodný nápoj sa pomaly dostal do Európy
i Ameriky. 		
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Výrobné družstvo OKRASA sa špecializuje
na tradičnú výrobu sklenených vianočných
ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú
prácu bez využitia strojov, čo zaručuje
originalitu každého kusa výrobku.

OKRASA,
výrobné družstvo Čadca
A. Hlinku 2247
022 01 Čadca

Obchodné oddelenie:
Tel.: +421 41 4323027
E-mail: obchodne@okrasa.sk

Maloobchodná predajňa :
Tel.: + 421 41 4323027
E-mail : krkoskova@okrasa.sk
E-shop: eshop@okrasa.sk

