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Vek ako dôvod na výpoveď –
pozastavenie účinnosti
V časopise Výrobné družstevníctvo pod č. 4/2021 sme Vás informovali, že v Zbierke
zákonov bol publikovaný pod č. 76/2021 zákon, ktorý mení aj niektoré ustanovenia
Zákonníka práce. Novela Zákonníka práce mala od januára 2022 priniesť okrem
iného aj rozšírenie možností v okruhu ukončenia pracovného pomeru zamestnávateľa so zamestnancom. Od 1. januára 2022 tak mala byť zákonom daná možnosť
zamestnávateľa 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, t.j. § 63 ods.1 písm. f) Zákonníka
práce.
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 15. decembra 2021 rozhodol o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. Ústavný súd tak urobil na návrh 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí poukázali na nesúlad predmetného ustanovenia Zákonníka
práce s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom medzinárodnej organizácie práce
o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158/1982 ako aj Chartou základných práv Európskej únie.
Možnosť zamestnávateľa dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov veku
a vek určený na nárok na starobný dôchodok, bude predmetom ďalšieho konania
v rámci ústavnoprávneho posúdenia, či je táto možnosť ústavne súladná so zákazom
diskriminácie na základe veku.
Prípadnú účinnosť nadobudne ust. § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce až na základe výsledku nálezu ústavného súdu. O výsledku vás budeme informovať.
Mgr. Martina Nachtmannová
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Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
prežité dni z aktuálnej 365-ky majú čudnú príchuť, sú plné rozčarovania
a neistoty.
Z ďalšieho života, vývoja ekonomiky.
Po predchádzajúcich dvoch rokoch s obmedzeniami v cestovaní a aj
v úplne banálnom stretávaní sa, keď sme všetci najviac sledovali ukazovatele epidémie Covid -19, sme sa tešili na nové obdobie, na magický
rok s troma dvojkami.
Naše očakávania boli veľké aj v podnikateľskom prostredí. Rezonovalo
odhodlanie dobehnúť zameškané a čo najskôr naštartovať ekonomiku
i keď mnohí ekonómovia a analytici upozorňovali, že táto cesta bude
dlhá a ťažká.
Slovom, všetci sme dúfali, že konečne dôjde k zmene a náš život sa vráti
do normálu spred pandémie.
Realita býva väčšinou iná.
Utvrdili sme sa v tom, že pandémie nie sú jedinou katastrofou ľudstva.
Vyvolaný vojenský konflikt na Ukrajine zasiahol do psychického aj fyzického zdravia nás všetkých. Nikto ani v najhoršom sne nepredpokladal, že v 21. storočí budeme v civilizovanej Európe čeliť skutočnej vojne.
Na základe aktuálneho prieskumu sme následkami vojny na Ukrajine
postihnutí všetci, najviac však firmy pôsobiace v priemysle a v obchode,
medzi ktoré patria aj naše výrobné družstvá.
Uvedený priamy vojenský konflikt a široké spektrum ekonomických
sankcií voči Rusku a Bielorusku sa hneď odzrkadlili aj v podnikateľskom
prostredí na Slovensku.
Najčastejšie sa firmy musia vysporiadať so všeobecným poklesom dopytu po ich výrobkoch a službách, problémami v logistike, prerušením
dodávateľských vzťahov či dohodnutých kontraktov a pozastavením nových investičných aktivít.
Týmto sa po pandemickom nadýchnutí ukázala potreba prispôsobiť aktuálnej situácii legislatívne i spoločenské podmienky a samozrejme zo
strany kompetentných zásadne pohnúť riešenie dlhoročných problémov,
akými sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, nízka vymožiteľnosť práva, kvalita školstva, časté zmeny zákonov a nízka kvalita prijímanej legislatívy, ktorá je často ohrozovaná aj nedostatočnou implementáciou.
Práve tie spolu s opakovaným zdražovaním energií a vstupných surovín vedú k akémusi nekonečnému pocitu beznádeje. Namieste je otázka,
dokedy je tento stav udržateľný.

Podobne postupujeme aj v našom záujmovom združení COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Na tohtoročnom valnom zhromaždení sme s pokorou aj vďakou oficiálne uzavreli účtovné obdobie roku 2021, zhodnotili plnenie vytýčených
cieľov, prezentovanie družstevnej formy podnikania v každodennej činnosti, ale aj v oblasti výchovy mladej generácie na stredných i vysokých
školách.
Pritom nežijeme v ulite. I našu činnosť poznačili už spomínané vonkajšie vplyvy, ktoré sťažili mnohé rozhodovacie procesy a pridali prácu.
S dosiahnutými výsledkami však môžeme byť spokojní.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, ďakujem za pomoc
a spoluprácu. Osobitne ďakujem kolektívu zamestnancov združenia.
Pozitívne výsledky sú ako elixír, ktorý do človeka vlieva novú silu a vieru
v ďalšie víťazstvá.
Aj my sme si odvážne naplánovali aktivity a vývoj hospodárenia na ďalšie obdobie hoci si uvedomujeme, že rozbeh po pandémii nebude jednoduchý najmä v oblasti propagácie, účasti na tradičných podujatiach
či výstavách.
Máme však seriózny záujem a chuť každý ďalší deň bojovať o úspechy
výrobného družstevníctva vo všetkých oblastiach spoločenského i hospodárskeho života a tým dokázať udržateľnosť družstevnej formy podnikania.
Verím, že spoločne sa nám podarí naplniť vytýčené ciele.
K uvedenému nám všetkým želám nevyčerpateľnú dávku optimizmu
a šťastia.
A tiež pekné letné dni.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO

Veľká väčšina našich družstevných kolektívov prešla viac ako 60 ročnou
cestou svojej existencie, so cťou prekonala rôzne spoločensko-ekonomické nástrahy každej doby vrátane hospodárskych kríz, problémov na
trhu práce či prírodných katastrof. Boli by sme však veľmi naivní, ak by
sme si mysleli, že tradícia družstevnej formy podnikania je náplasťou
na vyriešenie aktuálnych problémov. Najdôležitejšie vždy boli a sú len
správne rozhodnutia a ich naplnenie.
V družstvách sú miestom skladania účtov členské schôdze. Prebiehajú aj v týchto dňoch. Ich súčasťou je zhodnotenie dosiahnutých cieľov
vo všetkých oblastiach činnosti vrátane ekonomických ukazovateľov. Zo
získaných informácií môžem potvrdiť, že hodnotený rok 2021 dopadol
i napriek všetkému v našich členských družstvách dobre.
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37. VALNÉ ZHROMAŽDENIE
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Dňa 9. júna 2022 sa v priestoroch COOP PRODUKT SLOVENSKO
v Bratislave konalo riadne 37. Valné zhromaždenie CPS. Rokovanie viedol Ing. Ľuboš Sládek, podpredseda CPS a predseda výrobného družstva
NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná.
Po preverení hlasov prítomných delegátov bolo zistené, že v čase otvorenia valného zhromaždenia bola prítomná nadpolovičná väčšina hlasov rozhodujúcich zástupcov, čím bolo valné zhromaždenie spôsobilé
sa uznášať.

Celoslovenská porada predsedov
členských družstiev
Po predchádzajúcich pandemických rokoch
s obmedzeným stretávaním sa, sme sa dňa
9. júna 2022 v Bratislave konečne stretli na tradičnej porade predsedov členských družstiev
COOP PRODUKT SLOVENSKO.

kladových a výnosových položiek za rok 2021.
Tieto porovnala s hodnotou jednotlivých položiek v predchádzajúcich kalendárnych rokoch,
pričom analyzovala dosiahnuté hodnoty za
všetky roky od roku 2015.

Poradu otvorila Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka združenia. Na úvod oboznámila prítomných s pripraveným programom porady. Táto
sa konala ako prvá časť celodenného stretnutia
so začiatkom o 9,00 hodine.
Druhú časť v popoludňajších hodinách zaplnilo valné zhromaždenie.

Predložila aj sumár nedobytných pohľadávok,
ktoré vznikli z poskytnutých plnení pre bývalé členské družstvá v dávno minulých rokoch,
najmä koncom 20. storočia. Tieto dlhodobo
ťažia ekonomiku združenia a výrazne zhoršujú
cash flow. Pritom mohli byť ich plnenia efektívne využité na rozvojové projekty a zveľaďovanie majetku združenia.

Program porady pozostával z informácií o činnosti združenia, ktoré predložila Ing. Iveta
Chmelová.
Podrobne informovala o dosiahnutom výsledku hospodárenia aj o vývoji jednotlivých ná-
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Samostatným bodom programu boli aj materiály, predložené na schválenie valnému zhromaždeniu, medzi nimi Správa o plnení rozpočtu k 31. decembru 2021 spolu s návrhom
na zúčtovanie dosiahnutého zisku, Návrh roz-

počtu na rok 2022 s podrobným členením
jednotlivých položiek a Návrh na zmenu Stanov COOP PRODUKT SLOVENSKO zo dňa
10. júna 2011 v platnom znení.
Navrhnutá zmena stanov reagovala výlučne
na nové situácie, ktoré prinieslo podnikateľské prostredie v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii a zhoršenie platobnej
disciplíny družstiev pri plnení úhrady členského na činnosť združenia.
Okrem toho boli vysvetlené výpočty a plnenia
voči členským družstvám, vyplývajúce z platných stanov.
Po krátkej diskusii predsedníčka CPS poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a pozvala ich na 37. Valné zhromaždenie
COOP PRODUKT SLOVENSKO.

Po privítaní delegátov pristúpil predsedajúci Ing. Ľuboš Sládek k výzve na voľbu skrutátora, programu rokovania, pracovného predsedníctva, členov mandátovej komisie, členov návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice a zapisovateľa. Následne začalo rokovanie podľa schváleného
programu rokovania.
Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS predložila Správu o činnosti Predstavenstva CPS za obdobie od 36. zasadnutia valného zhromaždenia.
Ďalej si delegáti vypočuli Správu o činnosti Kontrolnej komisie CPS od
36. zasadnutia valného zhromaždenia, ktorú predložil Ing. Jozef Bernát,
predseda kontrolnej komisie a tiež Správu o činnosti Rady VSOČaZ,
s ktorou prítomných delegátov oboznámila pani Martina Marhevská,
predsedníčka rady.
Rokovanie pokračovalo Správou o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia CPS za rok 2021 spolu s návrhom rozpočtu na rok 2022 a návrhom
výšky členského príspevku na rok 2023, ktorú predložila prítomným
Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS.
Po prednesení správ predsedajúci Ing. Ľuboš Sládek vyhlásil krátku prestávku. Po prestávke sa pokračovalo v rokovaní.
Podľa schváleného programu mala nasledovať diskusia, ktorú predsedajúci aj otvoril, avšak nikto z delegátov sa do diskusie nezapojil, čím
bola diskusia vyhlásená za ukončenú a prešlo sa k ďalšiemu programu
rokovania.

Predsedníčka mandátovej komisie Ing. Alžbeta Vernarská predložila správu mandátovej komisie a predseda návrhovej komisie Ing. Miroslav Karabinoš predložil prítomným delegátom návrh uznesenia z 37. Valného
zhromaždenia COOP PRODUKT SLOVENSKO, pričom delegáti hlasovali za uznesenie osobitne v časti, kde sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných rozhodujúcich zástupcov členských družstiev
a osobitne v časti, kedy sa vyžaduje súhlas 2/3 prítomných rozhodujúcich
zástupcov členských družstiev. Predložený návrh uznesenia v oboch častiach prítomní rozhodujúci zástupcovia členských družstiev schválili.
Na záver Ing. Chmelová poďakovala všetkým prítomným delegátom za
účasť, oboznámila ich so zámerom predstavenstva zorganizovať na jeseň
pracovnú cestu do zahraničia, pričom konkrétne informácie a podmienky budú družstvám vopred oznámené. Nakoniec delegátom popriala
veľa úspechov vo svojich družstvách, ako aj veľa osobných úspechov.
JUDr. Monika Zatkalíková

5

zo života združenia

zo života združenia

Družstevná cena Samuela Jurkoviča
Dňa 15. júna 2022 sa stretli zástupcovia družstevných zväzov,
združení v Družstevnej únii SR na
slávnostnom udeľovaní najvyšších
rezortných družstevných vyznamenaní.
Ocenenia sa spájajú s menom
učiteľa Samuela Jurkoviča, ktorý v roku 1845 založil v Sobotišti
Spolok gazdovský – prvé úverové
družstvo na európskom kontinente a na svete.
Ten si svojim životom a uvedeným významným činom postavil
pomyselný družstevný pamätník.
Ukázal ľuďom cestu, ako spoločnými silami rozvíjať duchovnú
a materiálnu stránku života a vytvárať hodnoty, z ktorých môžu
mať spoločný prospech.
Myšlienky Samuela Jurkoviča sa
postupne pretavovali do vzniku
ďalších družstiev. Tým sa družstevníctvo pustilo na svoju nie
ľahkú cestu dejinami. Podľa niektorých historikov sa stalo dokonca jediným experimentom 19. storočia, ktorý sa vydaril.
Družstvá prešli významnou cestou vývoja, prispôsobili sa spoločensko–ekonomickým zmenám.
Dosiahli významné výsledky, získali si mnohých zanietených zamestnancov, ktorým sa práca
v družstve stala aj životným poslaním.
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A práve títo si zaslúžia našu pozornosť a poďakovanie.
Vyznamenanie Cena Samuela Jurkoviča je udeľované za mimoriadne zásluhy v jednotlivých
oblastiach činnosti družstevníctva kolektívom i jednotlivcom od
roku 1993.
Tohtoročné slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch
Radošinského naivného divadla
v Bratislave. Bolo spojené s recepciou a zaujímavým divadelným
predstavením Spev kohúta.
Medzi ocenenými nechýbali zástupcovia našich členských výrobných družstiev, ktorí sa pričinili
o dobré meno družstevníctva a šírenie jeho myšlienok.
Z rúk predstaviteľov Družstevnej
únie SR – predsedu predstavenstva Ing. Jána Bilinského a podpredsedníčky predstavenstva Ing.
Ivety Chmelovej si prevzali ocenenia:

Ing. Jozef BERNÁT,
predseda výrobného družstva
TECHNOPLAST Topoľčany

Vyznamenanie mu bolo udelené
za dôsledný prístup k práci, pracovné nasadenie, spoľahlivosť, dosiahnuté výsledky družstva a tiež
pri príležitosti životného jubilea.

Vo výrobnom družstve odpracoval 37 rokov. Začínal vo výrobe,
prepracoval sa cez majstra údržby,
vedúceho prevádzky, výrobno-technického námestníka až na
funkciu predsedu družstva, ktorú
zastáva od roku 2001. Svoju prácu
vykonáva svedomito, nezľakne sa
žiadnej novej výzvy. Jeho najväčšou snahou je viesť družstvo k rozvoju a prosperite, čo sa mu skutočne aj darí.
Popri tom je manažérom, ktorý
chápe problémy iných a snaží sa
pomáhať.
Od roku 2011 pôsobí aj v orgánoch COOP PRODUKT SLOVENSKO. Spočiatku bol členom

kontrolnej komisie a od roku 2016
až dodnes je jej predsedom. Tiež
zastupuje zamestnávateľov v Komisii pre otázky zamestnanosti na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch.

Ing. Jozef PRESALOVIČ,
predseda výrobného družstva
STAVOPOL Košice

Vyznamenanie mu bolo udelené
za aktívnu prácu v prospech rozvoja výrobného družstva, za prezentáciu družstevných myšlienok
a pri príležitosti mimoriadne významného životného jubilea.
Dlhé roky bol podporovateľom
výrobného družstevníctva, pomá-

hal zo všetkých síl aj novovznikajúcemu výrobnému družstvu
STAVOPOL Košice, v ktorom bol
v roku 1989 bez priamej účasti na
diaľku zvolený za jeho predsedu,
pretože v tom čase fyzicky pôsobil
v arabských krajinách.
Po návrate začal družstvo, ktoré
nemalo takmer žiadnu materiálnu
základňu ani zdroje, aktívne rozvíjať. Pod jeho vedením sa v priebehu dvoch rokov zaradilo medzi
vážnych hráčov na košickom stavebnom trhu. Dokonca prenieslo svoju činnosť aj do zahraničia.
Umožnili to nielen manažérske
skúsenosti predsedu, ale aj profesionalita zamestnancov, ktorými
sa obklopil. Spoločne sa v silnej
konkurencii presadili.
I napriek dosiahnutému veku
patrí Ing. Presalovič medzi ľudí,

ktorí stále okolo seba rozdávajú
dobrú náladu a sú vždy ochotní
pomôcť i poradiť.

Anna HOMOLOVÁ,
vedúca personálno-mzdového
oddelenia výrobného
družstva OKRASA Čadca

Vyznamenanie jej bolo udelené za
celoživotnú aktívnu prácu v prospech výrobného družstva, zachovanie jej tradičnej výroby a prezentáciu výrobného družstevníctva.
Práca v družstve sa stala pre pani
Homolovú životným poslaním.
Nastúpila v roku 1977 ako čerstvá absolventka školy na pozíciu
referentky personálneho oddelenia. Neskôr v roku 2003 sa stala
vedúcou personálno-mzdového
oddelenia. Na tejto pozícii pracuje dodnes.

Okrem toho si za celých 45 rokov
získala všeobecnú autoritu a dôveru svojich kolegov, čo sa prejavilo aj vo voľbách do orgánov
družstva. Od roku 1994 je členkou
predstavenstva. Medzitým pôsobila dve päťročné volebné obdobia vo funkcii podpredsedníčky
družstva.
Má veľký podiel na rozvoji družstva, sociálnych podmienkach zamestnancov a skvalitňovaní ich
práce. Z pozície svojej pracovnej
funkcie aj funkcie v predstavenstve pomáha šíriť myšlienku družstevníctva medzi existujúcimi, ale
aj pri prijímaní nových, najmä
mladých zamestnancov.

Mária HARICHOVÁ,
podpredsedníčka výrobného
družstva ATAK Prešov

Zasvätila celý svoj pracovný život
družstevníctvu. Od svojich 18 rokov bola členkou výrobného družstva PLETA v Prešove. Po úvodných rokoch na pozícii výrobnej
robotníčky sa vďaka svojej zodpovednosti a spoľahlivosti 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, kde od samého
začiatku až do svojich posledných

dní bola podpredsedníčkou predstavenstva.
Aj napriek svojím vážnym zdravotným problémom, pre ktoré musela opakovane absolvovať
operáciu srdca, sa snažila pomáhať pri riešení zložitých úloh
v družstve. Bola veľkou oporou
a pravou rukou predsedu výrobného družstva.
Žiaľ pani Harichovej sme za celoživotnú aktívnu prácu v prospech
rozvoja výrobného družstva nestihli poďakovať a odovzdať ocenenie osobne.
V roku 2021 navždy opustila našu
družstevnú rodinu. Preto jej bolo
udelené vyznamenanie in memoriam, ktoré na slávnostnom podujatí osobne prevzala jej dcéra.
Každé odovzdávanie ceny Samuela
Jurkoviča je ódou na pracovitosť
a úspechy kolektívov i jednotlivcov, ktorých spája družstevná
myšlienka založená pred viac ako
177 rokmi Samuelom Jurkovičom.
Všetkým oceneným blahoželám
a ďakujem za podiel na úspechoch
slovenského družstevníctva, za
prekonané prekážky a nájdené
cesty k napredovaniu výrobného
družstva, ktorého sú súčasťou.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka
COOP PRODUKT SLOVENSKO
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níkov úžasných 16 dráh a spolu s príjemným
prostredím a občerstvením sa stalo svedkom
športového zápolenia družstevníkov počas
ďalších ročníkov.

Bowlingový turnaj
H

istória Celoslovenského družstevného bowlingového turnaja Ing. Dušana Vinčúra sa začala písať v roku
2016, keď bol na počesť zosnulého predsedu
Kontrolnej komisie CPS Ing. Dušana Vinčúra
premenovaný každoročný družstevný turnaj
v bowlingu na Memoriál Dušana Vinčúra.
1. ročník sa konal 27. mája 2016 v bowlingovej
hale nákupno-zábavného centra Galéria MLYNY v Nitre a zúčastnilo sa na ňom 9 členských
družstiev, SSOŠ v Poprade aj zamestnanci CPS.
Súťažilo sa na 8 bowlingových dráhach v 4 súťažných kategóriách: družstvo ženy, družstvo
muži, jednotlivci ženy a jednotlivci muži. Ako
tradične najpočetnejšia výprava bola z Novej
Bane z výrobných družstiev K-PLAST a OTTO
MONT a najúspešnejšími boli súťažiaci z výrobného družstva LUMEN Nitra a K-PLAST
Nová Baňa.
Od roku 2018 sa miestom konania bowlingového turnaja stala Bratislava. Bowlingové národné centrum poskytuje pre svojich návštev-
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Ten v poradí druhý sa konal 26. mája 2017
a zúčastnilo sa na ňom 44 súťažiacich zo
6 členských družstiev, zástupcovia SSOŠ v Poprade aj zamestnanci CPS Bratislava. Najviac
ocenení si odnieslo už tradične výrobné družstvo K-PLAST, no nezaostávali ani súťažiaci
z výrobných družstiev LUMEN Nitra a ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany.
30. mája 2018 sa uskutočnil za účasti 48 členov
a zamestnancov z 5 výrobných družstiev, zo
Strednej odbornej školy v Poprade aj zamestnancov CPS 3. ročník celoslovenského bowlingového turnaja Ing. Dušana Vinčúra. Tento
ročník je pamätný tým, že v kategórii „družstvo mužov“ prvýkrát nastúpilo a hneď aj získalo prvenstvo družstvo „Predstavenstvo CPS“
v zložení: Ing. Marián Javorka, Ing. Miroslav
Karabinoš a Ing. Ľuboš Sládek. Ďalšími úspešnými hráčmi boli súťažiaci zo SSOŠ v Poprade
a výborne sa opäť darilo aj výrobnému družstvu K-PLAST Nová Baňa.

Na ďalší, v poradí už 5. ročník, si musíme ešte
počkať. Už to tento rok vyzeralo veľmi nádejne a my sme dúfali, že po dvoch rokoch obmedzení a zákazov sa konečne opäť stretneme.
Všetko bolo pripravené, bowlingové dráhy rezervované, občerstvenie objednané a ceny pre
víťazov zakúpené. No zdravotné a pracovné
okolnosti nedovolili niektorým prihláseným
družstvám sa zúčastniť a preto sme sa rozhodli zrušiť tohtoročný turnaj. Organizovať turnaj
pre tri družstvá naozaj nemá zmysel...
Nič to, život ide ďalej a čas plynie... A ako to
každý deň môžeme vidieť, plynie neúprosne
rýchlo. O chvíľu tu máme prázdniny, dovolen-

ky a po nich príde ten správny čas na našu obľúbenú turistiku.
Aj tento rok pre členov a zamestnancov plánujeme v poradí už 27. ročník turistického zrazu,
na ktorý ste všetci srdečne pozvaní. Po troch
ročníkoch v Západných Tatrách sa opäť vraciame do Belianskych Tatier do rekreačného zariadenia Crocus Kežmarské Žľaby a budeme
veľmi radi, ak sa 9. – 11. septembra 2022 k nám
pripojíte, aby sme opäť spolu zažili tú pravú
družstevnú atmosféru.
Martina Marhevská
predsedníčka Rady SOČa Z CPS

Ak si spomenieme na 4. ročník, v mysli sa nám
objaví nezabudnuteľné stretnutie s pánom Walterom Schwarcom, ktorý bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou každej akcie organizovanej
Radou VSOČaZ pri CPS. Tak sme si okrem výborného športového zápolenia zaspomínali na
turnaje v kolkoch aj turistické zrazy z minulosti. Prvenstvo v tomto ročníku obhájili členovia
Predstavenstva CPS a víťazné trofeje si odniesli
aj výrobné družstvá K-PLAST Nová Baňa, ŠAMOTKA Hrnčiarske Zalužany aj zamestnanci
CPS.
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Mgr. Mária Pinzíková

PaedDr. Vladimír Vlado

zástupkyňa riaditeľa SSOŠ v Bardejove

zástupca riaditeľa pre odborný výcvik SSOŠ Poprad

R

odený Popradčan a otec dvoch dcér
pôsobí na SSOŠ Poprad od roku 2010.
K práci v školstve sa podľa vlastných
slov dostal náhodou. Po ukončení štúdia ho
oslovilo vedenie, či nemá záujem ostať na svojej alma mater pracovať ako majster odborného výcviku. Po dlhom zvažovaní sa rozhodol,
že ponuku prijme.
Práca v školstve je pre neho zaujímavá hlavne
pre rôznorodosť činností, či už ide o prácu so
žiakmi, komunikáciu s partnermi, alebo podieľaní sa na vízii školy. Naopak, za negatívum
vo svojej práci považuje akútny nedostatok finančných prostriedkov, ktorý brzdí všetky plány o správnom smerovaní školy.
O svojej momentálnej pozícii tvrdí, že agenda zástupcu riaditeľa je náročná. Ukázalo sa to
hlavne v čase pandémie, počas ktorej nastúpil
do funkcie. Aj bežné veci, ktoré sú zaužívané,
boli zrazu nové a úplne iné ako počas bežného

A

bsolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a matka troch detí
začala pracovať ako učiteľka na SSOŠ
Bardejov hneď po ukončení štúdia v roku 1999.
K tomuto kroku ju inšpiroval výmenný študijný pobyt vo Švajčiarsku, počas ktorého sa zoznámila s učiteľom jazykov, ktorého metódy,

prístup k žiakom a celkovo systém švajčiarskeho školstva jej zaimponoval.
Tvrdí, že jej práca je zároveň aj jej hoby. Rada
odovzdáva svoje znalosti študentom a sleduje
ich progres. Tomu napomáha aj fakt, že pôsobí
v škole rodinného typu, keďže v jednotlivých
študijných i učebných odboroch je malý počet žiakov. Vďaka tomu majú učitelia možnosť
venovať sa každému žiakovi individuálne, pomôcť mu v jeho silných stránkach a uplatniť
rôzne kreatívne metódy práce. Podotýka však,
že chaos v systéme nášho školstva a prehnaná
byrokracia sú veľakrát prekážkou.
Pri bývalom vedení si SSOŠ Bardejov prešla
ťažšími časmi, keď sa dostala do zlej finančnej
situácie. Momentálne sa však pani zástupkyňa
riaditeľa môže pochváliť, že sa podarilo stabilizovať študijné a učebné odbory v škole, zvýšil
sa počet žiakov a tiež sa zlepšila finančná situácia školy. SSOŠ Bardejov dokázala vyhrať
viacero projektov, vďaka ktorým sa zmodernizovala, zlepšilo sa jej technické a materiálne
vybavenie a takisto aj vzhľad vnútorných i vonkajších priestorov.
Ako všetkých, tak aj SSOŠ Bardejov zasiahla
pandémia a značne narušila zaužívaný chod.
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Podľa slov pani zástupkyne, pandemická situácia ich prinútila zmeniť systém výučby, keďže je iné komunikovať so žiakmi priamo, než
sedieť pred obrazovkou a skúšať, či každý žiak
vidí a počuje. Chýbal sociálny kontakt. Žiaci
spohodlneli a zleniveli, bolo ťažké ich znovu
naštartovať. Chýbal im najmä odborný výcvik,
pretože manuálne a remeselné zručnosti sa cez
počítač získavajú ťažko.
Momentálne však zase hľadí do budúcnosti.
Plánuje sa venovať štúdiu manažmentu školstva, aby mohla ďalej pomáhať škole sa rozvíjať. Práca zástupkyne riaditeľa však nie je len
o manažérskych schopnostiach. Zahrňuje to
aj ekonomickú či administratívnu činnosť, ale
hlavne, učitelia často suplujú rodičov či psychológov.
Preto sa naďalej snaží žiakom vštepovať vieru v svoje schopnosti, aby sa nebáli, ale boli
odvážni. Zároveň si uvedomuje, že pri práci
s mladými ľuďmi musíte byť stále v strehu, stále sa musíte učiť niečo nové, aby ste s nimi držali krok. Okrem toho si pani zástupkyňa užíva
aj ďalší benefit práce so študentmi, keďže majú
väčšinu učebných a študijných odborov zameraných na krásu a módu, človek pri nich ani
nestarne.

chodu školy. Verí však, že pandémia je už definitívne za nami a bude sa môcť naplno venovať
kolegom a žiakom tak, aby naplnili víziu školy.

gogických zamestnancov sa rovná mzde predavačky v nákupnom centre. Neverí tvrdeniu, že
niekto pracuje ako učiteľ pre peniaze.

Taktiež dodáva, že systém na Slovensku je nastavený momentálne tak, že práca v školstve je
zároveň aj poslaním. Tvrdí, že pre nič iné by
to učitelia nerobili, keďže ohodnotenie peda-

Žiakom dáva najmä svoj čas, ktorý je v súčasnosti vzácnosť. U niektorých žiakov to podľa
neho zmysel má, u iných si poviete, že bola to
zbytočná strata. Žiaci mu zase na oplátku po-

núkajú svoj jednoduchý a bezstarostný pohľad
na svet.
V pracovnom živote neberie pozíciu zástupcu
riaditeľa ako nejaký kariérny cieľ, ale skôr ako
výzvu.
Za svoj najväčší úspech v osobnom živote po
važuje harmonický rodinný vzťah s manželkou
a dvoma deťmi.
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Ing. Mária Krempaská, MBA

zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie SSOŠ Poprad
Za 25 rokov v školstve toho prežila naozaj veľa, má však pocit, že
situácia v školstve sa zhoršuje. Podľa jej slov sa od roku 1996 v slovenskom školstve udialo množstvo zmien, niektoré s úspechmi, iné sa
skončili fiaskom. V tom čase zdanlivo školstvo fungovalo jednoduchšie a jednoznačnejšie ako v súčasnosti. Školy „nesúperili“ medzi sebou
o žiakov, v spoločnosti mali učitelia váženejšie postavenie ako v súčasnosti, neboli časté systémové zmeny.
Momentálnej situácii podľa pani zástupkyne nenapomáha ani fakt, že
učiteľ musí okrem učenia zvládať obrovské množstvo administratívnej
záťaže, pracuje s množstvom žiakov, ktorí majú rôzne individuálne výchovnovzdelávacie potreby, školy sa neustále prispôsobujú „zmenám
zmien“, školstvo je trvale finančne podhodnotené, nehovoriac o spoločenskom statuse učiteľa.
Ďalej sa však sústreďuje na svoj cieľ, pracovať zodpovedne, prispieť
k rozvoju školy a vytvárať na pracovisku dobrú a priateľskú pracovnú atmosféru. V osobnom živote sú jej ciele spojené s rodinou, so vzájomnou
láskou, s úctou a pomocou.
Na záver dodáva: „Snažme sa zachovať si v každej situácii ľudskosť a ostať človekom.“

A

bsolventka Univerzity Mateja Bela a zároveň Žilinskej univerzity pracuje v školstve už od roku 1996 a od minulého roku pôsobí na pozícii zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie.

O práci v školstve uvažovala už na vysokej škole. Vždy ju lákala práca
s mladými ľuďmi. Keď prišla v roku 1996 ponuka na vyučovanie nemeckého jazyka, neváhala ani chvíľku. Na svojej práci si užíva neustály kontakt s ľuďmi, či už ide o žiakov, rodičov alebo kolegov. Každý deň je pre
ňu iný, dynamický a prináša rôznorodé situácie.
Pani zástupkyňa pripomína, že stať sa učiteľom znamená potlačiť svoje
vlastné potreby do úzadia a vyzdvihuje citát Ján Amosa Komenského:
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno
sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“
Učiteľ podľa nej nielen učí, ale aj vníma a počúva žiakov, prežíva s nimi
ich starosti i radosti, rieši ich problémy, pomáha im, radí, vychováva,
často navedie na správnu životnú cestu. Pre mnohých žiakov sa životnými vzormi stávajú práve ich učitelia. Dobrý učiteľ svoju prácu vníma ako
ušľachtilý čin pre celú spoločnosť.
Tvrdí, že SSOŠ Poprad poskytuje vzdelávanie vo viacerých odboroch zameraných na služby. Ide o odbory ekonomického i technického zamerania. Každý žiak, ktorého cieľom je ovládať remeslo, tak má možnosť nájsť
si svoje zameranie. Z tohto dôvodu má výnimočné zloženie aj kolektív
pedagógov, pretože spája ľudí rôznych odborných smerov. To prináša
dnes už vzácne situácie, keď si ľudia na pracovisku navzájom pomáhajú,
technik pomôže ekonómovi s opravou auta, ekonóm pomôže s vyplnením daňového priznania a pod.
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Ing. Oľga Zborovjanová

zástupkyňa riaditeľa pre prevádzkovo-ekonomický úsek SSOŠ Poprad

R

odáčka z mesta pod Tatrami a športová nadšenkyňa, ktorá inklinuje hlavne k zimnej aj letnej turistike, pracuje
v školstve už od roku 1993. Po 17 rokoch práce vo výrobnom podniku sa rozhodla zmeniť
svoje povolanie a začala pracovať ako učiteľka
nemeckého jazyka a odborných ekonomických
predmetov. Hlavne nemecký jazyk, z ktorého
má štátnu jazykovú skúšku, pre ňu vždy bol
srdcovou záležitosťou.
Od roku 2006 pôsobí na SSOŠ Poprad v roli zástupkyne riaditeľa pre prevádzkovo ekonomický úsek. K svojej práci vždy pristupovala precízne a zodpovedne. Nesie veľký podiel na tom, že
SSOŠ Poprad neustále napreduje. Takisto je držiteľkou Plakety Samuela Jurkoviča, najvyššieho
družstevného ocenenia, ktoré jej bolo udelené
v roku 2016.
Je zástancom názoru, že pri učení je potrebné
využívať konkrétne príklady z praxe. Študenti
tak lepšie dokážu pochopiť danú problematiku. Počas svojej kariéry v školstve sa tiež stretla so skutočnosťou, že mnohým deťom chýba
vhodné rodinné zázemie. Často musela suplovať rolu rodiča. Možno aj kvôli tomuto faktu
súhlasí s tvrdením, že práca učiteľa je zároveň
aj jeho poslaním. Podľa slov pani zástupkyne
učiteľom nemôže byť každý, nestačí mať len
odborné predpoklady. Človek musí mať tiež
obrovský psychický potenciál.

Napriek ťažkostiam, s ktorými sa počas svojej
kariéry stretávala, si však vždy uvedomovala, ako ju študenti dokázali nabíjať mladíckou
energiou. Na pozícii zástupkyne riaditeľa však
už rieši úlohy z úplne inej oblasti a vždy sa teší,

keď so svojím tímom dokážu zabezpečiť prevádzku školy.
Na otázku ako sa vyvíjala situácia v školstve
počas jej pôsobenia odpovedá, že za 30 rokov
jej praxe sa zmenilo veľa, od spôsobov vyučovania, zlepšeného technického vybavenia
(z fondov EÚ sa zrealizovala nadstavba aj vybavenie odborných učební pre teoretické aj
praktické vyučovanie) až po zmenu mentality
stredoškolskej mládeže.
Pani zástupkyňa tvrdí, že všetky svoje osobné aj
kariérne ciele si už stihla splniť a za svoje najväčšie úspechy v pedagogickej oblasti považuje svojich bývalých študentov, ktorí sa uplatnili v živote,
majú súkromné firmy doma aj v zahraničí, alebo pracujú na významných postoch. Najväčším
osobným úspechom sú pre ňu jej dve dcéry a syn.
Momentálne sa chce ďalej venovať svojim koníčkom, medzi ktoré patria jej milované cudzie
jazyky, plánuje ďalej cestovať a spoznávať nové
kultúry, či tešiť sa z dobrej knihy. Stále však platí, že najväčšou pýchou a radosťou ju naplňujú
jej vnuci.
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Deň Zeme v Poprade
Dňa 22. apríla si ľudia, ktorých zaujíma problematika ochrany prírody, už po niekoľko rokov pripomínajú Deň Zeme.

v lese, alebo skúšali, ako chutí minerálna voda Fatra, Vincentka či
iná (Deň Zeme sme spojili s Dňom
vody, ktorý bol v marci).

Aj my sme sa v piatok 22. apríla
2022 zišli, aby sme si preverili naše
vedomosti z oblasti ekológie. Ráno
sa konal v prednáškovej miestnosti kvíz s environmentálnou tematikou. Za každú triedu súťažila jedna
dvojica. Počas dňa sme pripravili pre našich žiakov v priestoroch
školy stanovištia, kde sa mohli zapojiť do rôznych súťaží. Niektorí
zisťovali, či správne separujú odpad, iní hádali, komu patria stopy

Atmosféra bola príjemná, kto
mal chuť, si zasúťažil. Odmenou
pre víťazov boli sladké, prípadne mokré ceny, ktoré im vyčarili úsmev na tvári. Neprehral však
nikto. Hlavné bolo, že ani našim
žiakom nie je ľahostajný osud našej planéty. Vraj sa už tešia na ďalší Deň Zeme. A členovia žiackej
školskej rady (po novom školského parlamentu), ktorí celú túto akciu zorganizovali, tiež.

Slávnostný raut pri príležitosti 70. výročia
Základnej školy Komenského vo Svite

Našich žiakov však čakalo ešte jedno prekvapenie. Aktivity v rámci
Dňa Zeme pokračovali besedou
s pracovníkom TANAP-u Ing. Igorom Stavným, ktorý im pútavou
formou porozprával o ochrane
prírody. Po prednáške mali študenti možnosť klásť prednášajúcemu otázky k téme. Mnohí prí-

tomní boli zvedaví, a tak otázok
nebolo málo. Aj táto naša aktivita
sa stretla s pozitívnym ohlasom,
z čoho majú všetci členovia školského parlamentu veľkú radosť.
Ing. Dana Mydlárová
koordinátorka
školského parlamentu

Dňa 6. mája 2022 Základná škola
Komenského vo Svite oslavovala
okrúhle výročie založenia, ktoré
sa nieslo v atmosfére úcty a vďaky pedagógom a zamestnancom.
Tento slávnostný akt sme nechceli
ponechať iba pri prejavoch a kultúrnom programe. Súčasťou bolo
aj slávnostné pohostenie. O jeho
priebeh sa postarali žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Poprad – Veľká.
Hostinu pripravovali žiaci odboru kuchár-čašník pod dohľadom
skúsených majstrov odborného
výcviku.
Pohostenie sa realizovalo formou
slávnostnej hostiny zvanej raut
pre 200 hostí.
Formou ponukových stolov sa podávali teplé a studené jedlá a nápoje.
Čašníci boli rozdelení do skupín
a svoju prácu zvládli na profesionálnej úrovni.

Súťaž v účesovej tvorbe v Spišskej Novej Vsi
Metropolu Spiša zaplavila v poslednú aprílovú stredu tohto roku pravá účesová „horúčka“. V historických priestoroch Reduty sa konal už
25. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike a Súkromná stredná odborná škola Poprad bola pri tom.
Pod vedením našich skúsených majsteriek odborného výcviku sa zúčastnili na súťaži aj naši žiaci Jana Kulíková z III. B a Róbert Čonka
z II. B s modelmi Pavlom a Adamom Budzákom z I. E triedy.
V náročnej konkurencii sa naša škola prezentovala viac ako úspešne. Vo
voľnej súťažnej disciplíne Pánsky „trendy“ strih obsadil Róbert Čonka
krásne 2. miesto. Gratulujeme!
Súťaže podobného typu sú pre našich žiakov výbornou inšpiráciou
a motiváciou do ďalšej kreatívnej tvorby a tiež slúžia na upevnenie sebavedomia. Tieto skúsenosti môžu naďalej uplatniť v odbore „kaderník“,
o štúdium ktorého je na našej škole veľký záujem.
PaedDr. Vladimír Vlado
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Dobrá príprava predchádzala
úspešnému priebehu slávnostnej
hostiny. Hostina sa niesla v znamení dobrej pohody, príjemnej
atmosféry a vysokej kvality poskytovaných služieb. Ukázalo sa, že
prichádza generácia, na ktorú sa
bude dať profesionálne spoľahnúť.
Žiaci si uvedomili, aké zaujímavé
a zároveň krásne môže byť ich povolanie.
Vedenie školy vyslovilo veľkú spokojnosť a poďakovanie za kvalitný
priebeh hostiny.
Táto akcia nám poskytla odborné
skúsenosti, dobrý pocit a našim
žiakom dala príležitosť získať väčšiu samostatnosť a istotu.
Mgr. Marta Kriššáková
Mgr. Anna Krajňáková
Mgr. František Teplický
majstri odborného výcviku

Vôňa kávy v Súkromnej strednej odbornej škole
v Poprade
Konečne sa aj nám naskytla príležitosť absolvovať baristický kurz. Trval síce krátko, ale vedomosťami a zručnosťami nás plne obohatil.
Uskutočnil sa dňa 24. marca 2022 v areáli našej
školy a zúčastnilo sa na ňom 11 žiakov.

Kurz organizovala Tatra Coffe Academy pod
vedením pána Vladimíra Koča. Cieľom kurzu
bolo získať baristický certifikát a najmä základné vedomosti a zručnosti spojené s prípravou lahodnej kávy. Oboznámili sme sa s celým

vývojom kávy a baristickou teóriou. Ani sme
netušili, čo povolanie baristu obsahuje, aká je
jeho kapacita vedomostí čo sa týka káv, ich príprav či pôvodu.
Základom kurzu bolo nielen naučiť nás kvalitne pripraviť kávu, ale aj dať do toho srdce
a túžbu po zdokonaľovaní samého seba. Veď
nielen chuť robí kávu výnimočnou.
Naše veľké poďakovanie patrí pánovi Vladimírovi Kočovi za čas a vedomosti, ktoré nám odovzdal. Poďakovanie patrí aj našej milej a vždy pozitívne naladenej pani učiteľke Mgr. Bombarovej,
ktorá pre nás baristický kurz zorganizovala.
„Čo je najlepšie k šálke kávy? Ďalšia šálka.“
Michal Kubica
I. F, Súkromná stredná odborná škola Poprad
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zo života SSOŠ

infoservis

Festival študentského remesla v Kežmarku

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH A SKLADOVÝCH PRIESTOROV

V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa po vynútenej
dvojročnej pandemickej prestávke opäť konala
v Kežmarku obľúbená tradičná akcia s názvom
Festival študentského remesla, ktorý bol tento rok pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. Mali sme na ňom možnosť stretnúť
množstvo známych osobností z kultúrno-spoločenského i politického života na Slovensku.
Aj my, študenti a vyučujúci zo Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, sme boli súčasťou tradičného historického sprievodu mestom
a zúčastnili sme sa na sprievodnom programe,
ktorý bol tento rok opäť veľmi bohatý.

COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúka na prenájom:

Tak ako po minulé roky, aj v tomto ročníku sa
naša škola zapojila do niekoľkých súťažných
kategórií, pri ktorých si naši študenti zmerali
svoju šikovnosť, sily a zručnosti a predviedli veľkú mieru svojej kreativity. Súťažili sme
v štyroch kategóriách, v ktorých sa veľmi pekne predviedli šikovní študenti z odborov kaderník, kozmetička a vizážistka, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a krajčír.
Študentky Veronika Sekerčáková s modelkou
Nikolou Širotovou súťažili v kaderníckej tvorbe na tému „ Margaréta venček spletá, sú v ňom
všetky farby leta.“ Dievčatá vlásky krásne učesali, posplietali, doplnili živými kvetmi a k prepracovanému nádhernému účesu doladili aj na
mieru šité šaty. Dievčatá sa pripravovali pod vedením pani majsterky Blaženy Hviščovej.
Ďalšou súťažnou kategóriu bol „Folklór na tvári“, kde mala naša súťažiaca kozmetička a vizážistka Jana Petrová s modelkou Kamilou
Gdovinovou za úlohu zrealizovať novodobé
zobrazenie ľudových vzorov na tvári. Krásne

BRATISLAVA

Kancelárske a skladové priestory v širšom okolí centra mesta Bratislava, na Mliekarenskej ulici č. 10.
Voľné kancelárske priestory sa nachádzajú na 1. až 5. poschodí. Kancelárie sú samostatné aj priechodné od 17 m2,
po rekonštrukcii (plávajúca podlaha, plastové okná, klimatizácia), aj v pôvodnom stave.
Cena priestorov po rekonštrukcii: 137,00 – 139,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH
Cena priestorov v pôvodnom stave: 94,00 – 114,00 EUR/m2/rok aj s energiou +DPH

prevedenie maľby ľudového motívu na tvár,
ktoré presne korešpondovalo so vzormi na našom nádhernom ľudovom kroji, bolo zladené
so sviežim dievčenským kvetinovým venčekom. Tento prepracovaný model, ktorý zaiste
vynikal medzi ostatnými súťažiacimi, dievčatá
koncipovali pod dohľadom pani učiteľky Mgr.
Ľudmily Daňkovej.

a Filipa Tkáča, ktorí súťažili v stolárskej kategórii a ich úlohou bolo vyrobiť v presne stanovenom čase drevenú misu na halušky.
Chlapci to stihli aj s dostatočným časovým
predstihom a z ich kvalitnej a pekne vyrobenej misy by nám všetkým určite veľmi chutilo.
Chlapcov pripravoval na súťaž pán majster Pavol Mojdis.

Ani v súťaži v odevnej tvorbe sme sa nenechali zahanbiť a na tému „Závan leta prináša nám
Margaréta“ naše študentky Simona Kováčová
a Daniela Miková navrhli a vypracovali nádherný model, pozostávajúci z letných ľanových
šiat princezkového strihu, doplnených klobúkom a kabelkou z toho istého materiálu. Všetky súčasti modelu, ktorý predviedla modelka
Tamara Rozkošová boli doplnené ručne vyrábanými margarétami.
Dievčatá na modeli pracovali pod odborným vedením pani majsterky Mgr. Markéty Džupinovej.

Pán riaditeľ Mgr. Ľubomír Čekan bol na predvedené výkony všetkých našich študentov nesmierne hrdý. Ich umiestnenie v súťažiach bolo
veľmi vysoké a i keď im medailové pozície
unikli tesne, pre nás všetkých, ktorí sme im držali palce – sú víťazmi.

V neposlednom rade musíme spomenúť aj našich zručných študentov odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – Tobiasa Kašpera

Je to znakom, že študenti na Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove sú veľmi šikovní a tvoriví a tiež sa im dostáva na škole kvalitné odborné vzdelanie. A výsledok?
Po ukončení štúdia sa v pracovnom živote určite nestratia a nájdu si svoje uplatnenie.
Mgr. Ľudmila Daňková

V4 FOUR FEST v Rimavskej Sobote
V dňoch 9. – 10. mája 2022 sa opäť rozžiaril
a rozvoňal už 13. ročník festivalu škôl krajín
V4 FOUR FEST v Rimavskej Sobote. Aj tento
ročník sa niesol v duchu konfrontácií zručností a nazbieraných skúseností škôl V4, ale hlavne
v nadväzovaní priateľstiev a udržiavaní tých starých a vzácnych. Festival organizátori spestrili
sprievodným programom, vystúpením Adama
Ďuricu a varením „fazuľovice“ na nádvorí Čierneho orla.
FOUR FEST mal tradičný priebeh, ale s novou
témou: „Jar – obdobie farieb, vôní a chutí“. Súťažilo sa v kategóriách kuchár, čašník, barman,
barista, somelier, kaderník, kozmetik a obchod-
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ný pracovník. Dovolím si s hrdosťou a radosťou
povedať, že naša SSOŠ je stálym účastníkom
festivalu od jeho zrodu už celých trinásť rokov.
V tomto roku predviedli svoju prácu naše kaderníčky, žiačky druhého ročníka Tatiana Kertysová a Veronika Sekerčáková. V ďalšej kategórii sa pekne odprezentovali kozmetičky Patrícia
Calková a Soňa Stojáková, žiačky štvrtého ročníka. A na naše veľké potešenie našu školu v kategórii kuchár s pekným úspechom v bronzovom pásme a cenou za kreativitu reprezentovala
žiačka prvého ročníka Martina Dreveňáková Aj
keď nás všetkých zabrzdila pandemická situácia,
bolo cítiť radosť a nadšenie zo stretnutia. Verím,

že to správne napätie a súťaživosť vydržia všetkým súťažiacim, ale aj pedagógom, ktorí s veľkou odovzdanosťou a trpezlivosťou pripravujú žiakov nielen na súťaž, ale aj do školy zvanej
„život“.
Monika Mochnacká

Skladové priestory – vhodné aj na archív od 15,80 m2 do 77,50 m2 sa nachádzajú v suteréne budovy.
Cena priestorov: 66,00 EUR/m2/rok + DPH
Parkovanie je možné pred budovou. V budove je zabezpečená 24-hodinová služba.

NITRA

Kancelárske priestory a výrobná hala na Priemyselnej ulici č. 4.
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
Zúčtovanie energií sa vykonáva na základe
skutočného odberu pre jednotlivé merače.

ZVOLEN

Kancelárske priestory s výhľadom na zámok a skladové priestory na Ulici T. G. Masaryka 325.
Kancelárske priestory sú od veľkosti 17 m2,
priechodné aj nepriechodné, po rekonštrukcii
(plávajúca podlaha, plastové okná),
samostatné WC pánske a dámske.
Výška nájomného:
96,00 EUR/m2/rok + energie + DPH

Kontakt: Mgr. Martina Nachtmannová, tel. : 02/58 241 202, 0903 790 301, e-mail: poradca@cpscoop.sk
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zaujalo nás

legislatíva

Čo sa zmenilo pri skončení pracovného
pomeru výpoveďou so zdravotne
postihnutým zamestnancom?

N

Benefity počúvania a tvorenia podcastov
Či už často absolvujete dlhé cesty autom, chodíte na prechádzky, prípadne máte záľubu v behu,
podcasty sú skvelým nástrojom na spríjemnenie
týchto aktivít. Vďaka správnemu výberu podcastu môžete využiť svoj čas naplno, načerpať
nové vedomosti, rozšíriť svoje obzory, nájsť inšpiráciu, alebo sa len dobre zabaviť.

Konzistentný podcast vám tiež napomáha udržiavať kontakt s klientom, ponúka možnosť
prihlásiť sa k odberu noviniek a sám o sebe je
skvelou reklamou. Na rozdiel od rôznych platených inzercií, táto forma šírenia svojej značky vyžaduje len minimálne náklady a má ďaleko širší dosah.

Počúvanie podcastov prináša mnoho výhod.
Jednou z nich je už vyššie spomínaný multitasking. Vďaka podcastom sa môžete vzdelávať vo svojom obore popritom ako venčíte psa,
či umývate riad. Ďalším z radu pozitív je fakt,
že podľa rôznych štúdií, ľudia, ktorí pravidelne počúvajú podcasty trávia podstatne menej
času na sociálnych sieťach. Môžeme v nich bádať istú podobnosť s dnes veľmi populárnymi
audioknihami, ale na rozdiel od audiokníh sa
jedná o bezplatnú formu prijímania nových informácií.

Kvalitný podcast má silu otvoriť virtuálne dvere k lídrom v danom odvetví, prípadne k ľudom s mediálnym výtlakom.

Nielen počúvanie podcastov však prináša svoje benefity. Vytvorenie vlastného podcastu sa
môže stať prelomovým krokom pre vašu firmu. Mnoho firiem vedie svoj vlastný blog, ale
len máloktorá túto formu komunikácie dokázala posunúť na vyššiu úroveň a spustila svoj
podcast.
Založenie vlastného podcastu, hoc i len vo forme nahovoreného newsletteru vytvára možnosť priniesť klientovi váš autentický pohľad na
konkrétnu problematiku, ktorou sa zaoberáte
a zároveň dokáže zvýšiť vašu autoritu v rámci
komunity zaoberajúcej sa rovnakým druhom
podnikania.
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Ak sa vo vašej firme rozhodnete pre túto formu
reklamy, majte na pamäti, aby váš podcast zožal úspech, musí spĺňať určité kritéria.
V prvom rade je veľmi dôležitá kvalita zvuku.
Zlá zrozumiteľnosť, prípadne náhle zmeny hlasitosti môžu poslucháča odradiť. Dôležité je
tiež optimalizovať dĺžku podcastu. Vo väčšine prípadov platí, že kratšie epizódy majú lepší účinok. Ďalším bodom, ktorý je potrebné si
zapamätať je, že podcast netvoríte pre seba, ale
pre vášho poslucháča a potenciálneho klienta.
Na záver prinášame tipy na zaujímavé slovenské a české podcasty o podnikaní a sebarozvoji, ktorými si môžete spríjemniť svoj deň, alebo
sa nimi môžete nechať inšpirovať pri vlastnej
tvorbe.

INSIDER
Jeden z najpopulárnejších českých podcastov
má za sebou už vyše sto dielov. Dvojica moderátorov pravidelne spovedá zaujímavých ľudí
z prostredia marketingu, politiky, biznisu, či

kultúry. Zastávajú názor, že obsah je dôležitejší
než forma a podľa vlastných slov, nehrajú sa na
žiadnu objektivitu. Hostia podcastu prezentujú
svoje vlastné názory, čo robí jednotlivé epizódy
ešte zaujímavejšími.

PREČO PRÁVE ONI?
Podcast, ktorí svojim poslucháčom približuje
príbehy úspešných slovenských podnikateľov
zo súťaže EY Podnikateľ roka. Zaujímaví hostia
prinášajú široké spektrum názorov, rozoberajú svoje skúsenosti s podnikaním na Slovensku
a približujú širšej verejnosti pohľad do zákulisia známych slovenských firiem.

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA
PRE VŠETKÝCH
Seriál odborných podcastov o systémoch manažérstva, certifikácii a auditovaní od Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Vo svojich
epizódach rozoberá normy ISO, zásady auditovania a zabŕda aj do environmentálnych tém.
Ponúka rôzne užitočné rady pre manažérov
a podnikateľov.

NEVYHORENÍ
Podcastová séria magazínu Forbes, ktorá sa venuje témam ako duševné zdravie, well-being,
osobný rozvoj či zdravé pracovné prostredie.
Prináša skutočné príbehy ľudí, ktorí si prešli
syndrómom vyhorenia. Moderátori v rozhovoroch s rôznymi hosťami spoločne hľadajú odpovede na otázky, ktoré trápia široké percento
populácie.				

ovela Zákonníka práce vyvolala búrlivé diskusie, vetovanie schváleného
zákona pani prezidentkou SR, ako aj
opätovné prerokovanie a schvaľovanie v Národnej rade SR. Zákonodarca sľubuje od apríla 2022 zjednodušenie procesu prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím.
Z pohľadu zamestnávateľa sa znižuje byrokratická náročnosť procesu ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným
postihnutím, keďže úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny („úrad práce“) sa skracuje lehota na rozhodnutie a zavádza sa fikcia súhlasu
so skončením pracovného pomeru, ak sa úrad
práce nevyjadrí. Podľa zákonodarcu by malo
prísť k zvýšeniu šancí osôb so zdravotným postihnutím na úspešné uplatnenie sa na trhu
práce a ich vyššiu konkurencieschopnosť.
Čo teda novela Zákonníka práce od 1. apríla
2022 vo vzťahu k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím priniesla?
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak je výpoveď
dávaná
•	zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený
na nárok na starobný dôchodok,
•	z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho
časť ruší alebo premiestňuje a zamestnanec
nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta
výkonu práce,
•	z dôvodu, pre ktorý by mohol zamestnávateľ
so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer,
•	z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, pričom zamestnanec bol
v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti
s porušením pracovnej disciplíny písomne
upozornený na možnosť výpovede.
Od 1. apríla 2022 pribudne zamestnávateľovi nová povinnosť, a to bezodkladne oznámiť
zamestnancovi so zdravotným postihnutím, že
podal žiadosť úradu práce o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného
pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Novou právnou úpravou nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa výpoveď vopred prerokovať aj so zástupcami zamestnancov, ak
u zamestnávateľa pôsobia, inak je výpoveď neplatná.
Schválená novela tiež skracuje lehotu, počas
ktorej majú úrady práce v súlade s § 66 Zákonníka práce vydať súhlas alebo nesúhlas s uložením výpovede zo strany zamestnávateľa zamestnancovi, ktorý je osobou so zdravotným
postihnutím. Táto úprava v Zákonníku práce
má slúžiť v prospech osôb so zdravotným postihnutím ako posilnenie ich práv a ako opatrenie slúžiace ako ochrana pred neoprávnenou
výpoveďou. Z pôvodných 30 dní, počas ktorých mali úrady práce vydať súhlas alebo nesúhlas s výpoveďou zamestnancovi, ktorý je
osobou so zdravotným postihnutím, sa lehota
novelou skracuje na sedem pracovných dní.
Zároveň sa upravuje fikcia súhlasu, že ak príslušný úrad práce nestihne udeliť súhlas alebo
nesúhlas s výpoveďou zo strany zamestnávateľa
do siedmich pracovných dní, považuje sa to za
súhlas s udelením výpovede. Za deň doručenia
rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia
lehoty na vybavenie žiadosti.
Skupina poslancov, ktorá návrh predložila,
argumentovala tým, že pôvodné ustanove-

nie o 30-dňovej lehote sa, paradoxne, v praxi
ukazovalo ako prekážka na založenie pracovného pomeru osobou so zdravotným postihnutím z dôvodu obáv z príliš zdĺhavého procesu ukončenia pracovného pomeru na strane
zamestnávateľa. Z pohľadu predkladateľov novely išlo o prejav neprimeraného zásahu štátu
do pracovnoprávnych vzťahov. Takýto zásah
do zmluvnej autonómie subjektov pracovnoprávnych vzťahov v konečnom dôsledku podľa
predkladateľov znevýhodňovalo toho účastníka, ktorého malo chrániť, keďže takto nastavená ochrana mohla byť pre potenciálneho zamestnávateľa príliš veľkou záťažou.
Problémom, na ktorý poukazovala odborná
verejnosť, nie je samotné skrátenie lehoty na
vydanie rozhodnutia, ale dodržanie všetkých
procesných práv účastníka konania v správnom konaní, v ktorom úrad práce rozhoduje
o žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu.
Blízka budúcnosť ukáže, či úrady práce, sociálnych vecí a rodiny stihnú viesť správne konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a vydávať rozhodnutia o udelení/neudelení súhlasu so skončením pracovného pomeru
do siedmich pracovných dní, alebo či sa bude
uplatňovať fikcia súhlasu.
JUDr. Monika Zatkalíková
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legislatíva

zo života družstiev

Chlapi z praxe versus virtuálna realita
vo výrobnom družstve NOVOPLAST Sereď
Jedného dňa prišiel náš
zamestnanec pán Peter Šabík
za predsedom družstva pánom
Brigantom s informáciou, že
existuje trenažér na zručnosť
striekania a či by to nebolo pre
nás zaujímavé. A pán Brigant sa
rozhodol to vyskúšať.

Súdna mapa:

Čo všetko je potrebné vedieť?
Cieľom reformy súdnictva, ktorou nepochybne
súdna mapa je, je predovšetkým zmeniť doterajšiu dôveryhodnosť a kvalitu súdnictva. Súdna mapa sa tak opiera o tri základné piliere,
ktoré majú k pozitívnej zmene najviac prispieť,
a tými sú:
1. Špecializácia sudcov – umožňuje sudcom,
aby sa špecializovali na jednu hlavnú agendu, ktorej sa budú venovať a v ktorej majú
najviac skúseností a odborných vedomostí.
Predpokladajú sa tak kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia.
Rozšírenie súdnych obvodov je dôležitá zmena, vznikne tak 33 obvodov okresných súdov
namiesto súčasných 54.
V zmysle schválenej reformy vnikne jeden
mestský súd v Košiciach a 4 mestské súdy
v Bratislave. Mestské súdy v Bratislave budú
rozdelené podľa zamerania súdnej agendy:
Mestský súd Bratislava I pre trestnoprávnu
agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre
obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu. Okrem
iného by sa tak malo docieliť aj rovnomerné zaťaženie sudcov.
V prípade krajských súdov sa ich počet nemení.
V obchodnoprávnej agende to bude Krajský
súd v Bratislave pre obvody BA, TT a NR, Kraj-
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ský súd v Banskej Bystrici pre obvody BB, TN
a ZA a Krajský súd v Košiciach pre obvody KE
a PO.
V rodinnoprávnej agende to bude Krajský súd
v Trnave pre obvody BA, TT a NR, Krajský súd
v Žiline pre obvody BB, TN a ZA a Krajský
súd v Prešove pre obvody KE a PO. Zároveň sa
v rodinnoprávnej agende stanovuje pravidlo,
podľa ktorého senát príslušného súdu vycestuje za účastníkom konania do pojednávacej
miestnosti iného krajského súdu, v ktorého
obvode je prvostupňový súd, ktorého rozhodnutie je napadnuté odvolaním. Všetky krajské
súdy budú naďalej vybavovať občianskoprávnu
a trestnoprávnu agendu.
Správne súdnictvo (prostriedok ochrany
práv fyzických a právnických osôb pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov
verejnej správy, žaloby proti Sociálnej poisťovni, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
zdravotným poisťovniam...) bude ako prvostupňová agenda vykonávaná na krajských
súdoch. Odčlení sa tak od sústavy všeobecných súdov.
Súdna mapa zriaďuje tri prvostupňové správne súdy so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v Bratislave bude rozhodovať
napríklad o veciach týkajúcich sa zákonného priebehu volieb, o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí, o disciplinárnej

zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných
zákonom určených osôb.
2.	
Rýchlejšie konania – špecializácia sudcov
by mala automaticky ovplyvniť druhý najvýznamnejší výsledok reformy, ktorým je
rýchlejšie konanie, pretože práve špecializácia sudcov by mala umožniť skoré ukončenie zložitejších konaní.
3.	
Primeraná dostupnosť – efektívne fungujúce súdnictvo tak umožní naplnenie práva na spravodlivé súdne konanie (kvalitné
rozhodnutie v primeranej lehote).
Reforma zavádza aj určité prechodné obdobie, ktoré zabezpečí presun agendy a personálu okresných súdov vrátane usporiadania
vzťahov medzi zanikajúcimi súdmi a nástupníckymi súdmi. V rámci už prebiehajúcich konaní, ktoré už súdy prejednávajú, tieto zostanú
na vecne a miestne príslušnom súde podľa pravidiel platných v súčasnosti. Pokiaľ však dôjde
k zrušeniu súdu, na ktorom prebieha konanie,
presunie sa toto konanie na nástupnícky súd.
V meste, v ktorom súd po novom zaniká, bude
naďalej pôsobiť pracovisko okresného súdu.

Toto sa udialo ešte pred letom 2020. S predmetnou firmou, ktorá tento trenažér prevádzkuje, sme dohodli termín na september 2020.
Avšak z dôvodu šírenia Covid-19 musela byť
táto návšteva odložená na neurčito. Takmer
o rok neskôr sme oslovili túto firmu opäť
a pozvali k nám. Overovanie zručností všetkých pracovníkov striekania sa dialo v dňoch
16. a 17. septembra 2021 v priestoroch Novoplastu. Info pre tých, ktorí vôbec nevedia, že
niečo takéto prebiehalo.
Tento tréning trval dva dni. Striekači boli rozdelení do skupiniek a každý s napätím (ktoré nikto navonok nedal vedieť) čakal aké to
bude, čo je to. Za dodávateľa tejto služby prišli dvaja skúsení tréneri – kouči a najprv ukázali, vysvetlili ako to funguje a ako to počítač
zachytí a vyhodnotí. Počítač sledoval striekanie vhodnú/nevhodnú vzdialenosť od striekaného predmetu, Ďalej vyhodnocoval striekané
množstvo farby či je akurát, moc alebo málo,
rýchlosť striekania, vertikálne a horizontálne
pohyby. Čo bolo OK bolo vyhodnotené zelenou farbou, čo nebolo OK, svietilo v iných farbách. Na konci percentuálne počítač vyhodnotil zručnosť striekania.

Po tejto ukážke vždy vo dvojici prišli striekať
už konkrétni ľudia. Každý začal striekať svojím
zaužívaným spôsobom. A počítač objektívne
zhodnotil na koľko percent je/nie je nastriekaná plocha OK. Keďže vyhodnotil viacero parametrov, každý mohol uvidieť svoju odchýlku
v tom-ktorom parametre a sústrediť sa na odstránenie chyby. Väčšina pracovníkov prijala
tento tréning pozitívne. A po asi dvojhodinovom intervale sa mnohí aj zlepšili, uvideli svoje
nedostatky a mohli pracovať na ich odstránení.
Použila som slovo „mnohí sa zlepšili“ – každý
pracovník po úvodnom striekaní uvidel svoj
výsledok a trénovaním na konci každý dosahoval vyššie percentá ako na začiatku.
Dúfam, že si tieto poznatky odnesú aj do každodennej praxe a celkovo to prispeje k zlepšeniu a stabilizovaniu kvality striekania.
Z tejto skúšky pomocou virtuálnej reality bol
veľmi nadšený aj pán predseda. Ja som si išla
spraviť niekoľko fotografií a pretože som vystihla čas prestávky a striekacie automaty boli
voľné, tak som dostala tiež možnosť vyskúšať
si to. ...no moje výsledky striekania sa prezentovať nedajú, ale musím uznať, že to nie je ľahká práca.
Všeobecne by bolo výborné, ak by sme si
mohli vyskúšať prácu svojich kolegov. Určite
by to prinieslo viac porozumenia a aj viac pracovnej pohody. Čo myslíte vy?
Silvia Novanská
NOVOPLAST, výrobné družstvo

Reforma súdnej mapy má tak všetky predpoklady na to, aby stanovené ciele splnila. Dúfajme, že sa teória s praxou spoja.
Mgr. Martina Nachtmannová
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relax

Kam na bicykli po Slovensku
prejsť cez Most Márie Valérie do
maďarského Ostrihomu. Táto trasa tak predstavuje vyše 150 km po
kvalitnej asfaltovej ceste v príjemnom prostredí. Narazíte tiež na
niekoľko prírodných či kultúrnych pamiatok.

JAZDA S VÝHĽADOM
NA TATRY
Medzi najkrajšie trasy na Slovensku patrí krátky úsek medzi Spišskou Belou a Tatranskou kotlinou.
Belianska cyklotrasa je vhodnou
alternatívou pre ľudí, ktorí neplánujú stráviť na bicykli celý deň, ale
chcú sa len trochu previezť.

C

yklistika patrí v našich
končinách medzi najpopulárnejšie športy.
Hlavne teraz v letných mesiacoch
môžeme na slovenských cestách
a lesoch registrovať veľké množstvo nadšencov na dvoch kolesách. Okrem toho, že jazda na
bicykli má pozitívny vplyv na fyzickú kondíciu a zdravie človeka,
je tiež skvelým spôsobom, ako
spoznať okolitú krajinu. Prinášame vám niekoľko tipov na zaujímavé trasy po Slovensku.
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POKOJNÁ JAZDA
POPRI RIEKE
Ak patríte medzi fanúšikov cestnej cyklistiky, ktorí si najviac užívajú pokojnú jazdu po rovine, Dunajská cyklistická cesta je pre vás
tá správna voľba. Táto trasa je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy
EuroVelo 6, ktorá spája Atlantický
oceán s Čiernym morom.
Slovenský úsek sa začína na hraničnom priechode Berg a pokračuje cez Šamorín, Vodné dielo
Gabčíkovo a Komárno až do Štúrova. Odtiaľ sa naskytuje možnosť

Táto cyklotrasa je dlhá 9 km a ponúka krásne výhľady na Belianske
Tatry. Výlet je pre svoju nenáročnosť vhodný aj pre rodiny s deťmi,
keďže cesta nemá takmer žiadne

prevýšenie a ponúka aj možnosť
zastaviť sa na detskom ihrisku či
návštevu Belianskej jaskyne.

NAJSTARŠOU
CYKLOTRASOU
CEZ ŠTYRI KRAJE
Vážska cyklomagistrála je najstaršou značenou cyklotrasou na Slovensku a prechádza cez štyri kraje
– Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský.
Najdlhší súvislý vyznačený úsek
Vážskej cyklomagistrály sa začína v Hlohovci a pokračuje až
do Strečna. Na tejto trase dlhej
166 km môžu cyklistickí nadšenci navštíviť množstvo pamiatok
a atrakcií.
Ak sa rozhodnete vydať na túto
cestu, čaká vás prechod centrom

mesta Piešťany, ponad železný
most cez Biskupický kanál si môžete urobiť zachádzku k stredisku
Zelená voda a následne z Nového
Mesta nad Váhom prejdete po asfaltovej hrádzi až do Trenčína. Po
ceste budete mať tiež možnosť zastaviť sa pri zrúcanine Hradu Beckov.
Po ceste z Trenčína miniete kalváriu na Skalke a dorazíte až do Považského Podhradia. Odtiaľ je to
už len kúsok do Žilinského kraja
a konca cyklotrasy v Strečne.

ŤAŽKÝ VÝSTUP
ZA VÝHĽADOM
Pre fanúšikov náročných výstupov
a kopcov, ktorí sa chcú naozaj zapotiť, prípadne pre jazdcov, ktorí
využívajú elektrobicykle, trasa od
Šumiacu na Kráľovu hoľu ponúka
skvelú alternatívu.
Kráľova hoľa je najvyšší bod, ktorý sa dá zdolať na bicykli nielen
na Slovensku, ale v celej strednej
Európe. Ťažký výstup dlhý 14 km
môže na prvý pohľad pôsobiť odradzujúco, ale krásny výhľad na
Tatry a Spiš, ktorý vás čaká na vrchole, je obrovským zadosťučinením. Po ceste sa môžete občerstviť
a načerpať nové sily zhruba v polovici trasy v Chate pod Kráľovou
hoľou.

TIPY NA KVALITNÚ
JAZDU
Či už si vyberiete cestnú cyklistiku alebo lesné prostredie, výstupy
do kopcov, alebo pokojnú rovinku, základom úspechu je kvalitná
príprava. Prinášame vám zopár
tipov, vďaka ktorým dokážete posunúť vašu jazdu na vyššiu úroveň
a zároveň z nej budete mať väčší
pôžitok.

INVESTUJTE DO VÝBAVY
Mnoho začínajúcich cyklistov neprikladá kvalitnej výbave veľký
význam. Faktom však zostáva, že
keď chcete predísť nepríjemným
bolestiam, nadmernému poteniu
a zároveň sa počas jazdy chcete cítiť bezpečne, je potrebné siahnuť
hlbšie do peňaženky.
Kvalitný dres, nohavice, rukavice a prilba spôsobia, že vás bude
jazda viac baviť, predídete počiatočným bolestiam a budete sa na
bicykel tešiť ešte viac.

ZAZNAMENÁVAJTE SVOJ
PROGRES
Meriate si čas, rýchlosť alebo
prejdenú vzdialenosť počas vašej
jazdy? Ak nie, je najvyšší čas začať. Cyklisti, ktorí si zaznamenávajú svoje jazdy a vedú podrobné
štatistiky, sú viac motivovaní na
lepšie výkony. Pokiaľ uvidíte svoj
progres zaznamenaný v jasných

číslach, budete mať z jazdy omnoho lepší pocit.
Využite svoj smartfón alebo hodinky naplno. Pomocou aplikácií
ako Strava alebo Endomondo môžete mať prehľad o svojich jazdách
a zároveň sa môžete porovnávať
so svojimi známymi, ktorí sú tiež
cyklistickými nadšencami.

DBAJTE NA SPRÁVNU
STRAVU
Medzi cyklistami na slovenských
cestách býva častým zvykom, že si
počas prestávok v bufetoch doprajú nejaké to vychladené pivo, prípadne si pochutia na ťažkých jedlách. Na tom by nebolo nič zlé, ak

by si takéto odmeny dopriali až na
konci svojho výletu, ale počas dlhej jazdy je dôležité dopĺňať energiu správnym spôsobom.
Ak si doprajete príjem kvalitných
sacharidov a minerálov, vydržíte
na bicykli omnoho dlhšie a vaše
výkony budú neporovnateľne lepšie. Energetické tyčinky, gély a nesýtené minerálky sú skvelým spôsobom, ako sa udržať pri plnej sile
a zároveň sa cítiť počas jazdy príjemne.
Dúfame, že naše rady a tipy boli
pre vás prínosom a želáme veľa
šťastných kilometrov na cestách.
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F

irma, v ktorej
sa spája tradícia
s progresom.
Novochema sa radí medzi
najstaršie firmy Levického
okresu, a zároveň, vďaka neustálej modernizácii, patrí medzi najvýznamnejších výrobcov v chemickom odvetví na Slovensku. Do jej
portfólia patrí výroba a vývoj exteriérových a interiérových náterových
hmôt na rôzne povrchy, riedidiel, či
lazúrovacích lakov.
O vysokej kvalite produktov svedčí
aj fakt, že Novochema je držiteľom
niekoľkým ocenení, medzi ktoré
patrí aj Cena Samuela Jurkoviča,
čo je najvyššie ocenenie Družstevnej únie SR. Medzi svoje priority
radí pravidelné skvalitňovanie manažérskych systémov, disponuje
certifikovanými systémami kvality,
environmentu a bezpečnosti práce
a súčasne kladie dôraz aj na sociálne cítenie, keďže zamestnáva ľudí
s rôznymi druhmi hendikepov.
V roku 2012 založila za účelom
pomoci a poskytovania všeobecne prospešných služieb vlastnú
Nadáciu NOVOSŤ, ktorá už stihla
pomôcť viacerým bežným ľuďom aj
domovom sociálnych služieb.

NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 01 Levice
www.novochema.sk
Telefón: +421 36 6312 267
E-mail: novochema@novochema.sk

Veľkopredaj:
Telefón: 0903 230 504
E-mail: expedicia@novochema.sk

Malopredaj:
Telefón: 0903 692 281
E-mail: diskont@novochema.sk

