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Stretnutie predstaviteľov DÚ 
SR a DA ČR v Bratislave
Dňa 12. októbra sa v bratislavskej centrále COOP Jednoty Slovensko po dvojroč-
nej prestávke spôsobenej pandemickými opatreniami opäť uskutočnilo tradičné 
stretnutie zástupcov Družstevnej asociácie ČR a Družstevnej únie SR. 
Účasť na stretnutí prijali predsedovia všetkých družstevných zväzov z oboch krajín, 
ktorí sú zároveň aj členmi Predstavenstva DÚ SR a Predstavenstva DA ČR s výnim-
kou predsedov poľnohospodárskych družstiev, spolu so zástupcami kontrolnej ko-
misie. Združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO reprezentovala jeho predsedníč-
ka Ing. Iveta Chmelová.
Hlavným cieľom tohto neformálneho stretnutia bolo riešenie aktuálnych problémov 
podnikateľského prostredia a družstevníctva. Momentálna situácia súvisiaca s pre-
biehajúcou vojnou na Ukrajine a jej silný vplyv na trh s energiami zasiahla obidve 
naše krajiny. 
Okrem toho zúčastnení diskutovali o problémoch so zamestnávaním zdravotne 
postihnutých vo výrobnom družstevníctve, riešili zmenu legislatívy, najmä zákon 
o službách zamestnanosti, a tiež otvorili otázku stále rastúcich osobných nákladov, 
keďže nárast minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov spôsobuje v tých-
to energeticky ťažkých časoch často až existenčné problémy firiem.
Ďalším bodom debaty bola situácia v spotrebných družstvách, kde sa vplyvom energe-
tickej náročnosti očakáva zatváranie najmä menších predajní. Dôležitou témou v tejto 
časti diskusie boli aj marketing a modernizácia predajní. Vzhľadom na veľkú kon-
kurenciu v danom odvetví je potrebné venovať týmto oblastiam zvýšenú pozornosť.
Otvorila sa aj otázka spôsobu zaistenia vzniknutých dlhov v bytových družstvách, 
keďže situácia s neplatičmi je horšia ako po minulé roky. Diskutujúci tiež poukázali 
na veľmi nízku podporu štátu v energetickej kríze. 
Okrem toho prítomní zadefinovali typické problémy družstevníctva – generačnú 
výmenu na všetkých postoch v rámci organizačnej štruktúry, čiže na manažérskych, 
ale aj robotníckych miestach, vymenili si skúsenosti v oblastiach pomoci a poraden-
stva, ktoré poskytujú svojim členským družstvám a hľadali spoločné východiská zo 
súčasnej situácie. 
V závere sa venovali aktivitám a podpore z medzinárodných družstevných organi-
záciách, ktorých sú členmi.
Spoločná diskusia zanechala na oboch stranách pozitívne dojmy a zúčastnení preja-
vili záujem organizovať podobné stretnutia aj v ďalších rokoch, tak ako to bolo pred 
pandemickou prestávkou.     
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príhovor

je čas sviatočný, čas vianočnej prípravy, kupovania darčekov, obdobie, 
kedy ešte viac myslíme na tých druhých. No zároveň je tu aj príležitosť 
opäť sa na chvíľu zastaviť, obzrieť za uplynulými dňami a snáď aj bilan-
covať. Ako sa nám darilo v práci, v súkromnom živote? Splnili sme, čo 
sme si predsavzali v družstevných kolektívoch?

Nedávno, keď sme si definitívne vydýchli za dvomi pandemickými rok-
mi s množstvom obmedzení, sme vykročili s veľkým očakávaním do zá-
sadnej zmeny. Samozrejme k lepšiemu. 
Verili sme čínskemu horoskopu, ktorý predurčil súčasný rok Tigra za 
osudový s množstvom povinností, ale aj príležitostí. 

V realite však opäť priniesol len ďalšie bezsenné noci. Najprv pandémia, 
teraz vysoká inflácia a energetická kríza. Pred veľkou časťou firiem stále 
stojí jediná výzva – prežiť. 

Veľmi rada by som tvrdila, že nás, výrobných družstevníkov, sa uvedené 
netýka. Žiaľ, bolo by to klamstvo. Aj v našich družstevných kolektívoch 
rátame kvôli cenám energií a vstupných surovín každé euro a snažíme 
sa dodržiavať nastavenia často až schizofrenickej hospodárskej politiky, 
v ktorej vláda pri formovaní podnikateľského prostredia nedodržiava 
vlastné záväzky a zavádza zmeny, ktoré zrušila alebo ruší zmeny, ktoré 
zaviedla, aj bez diskusie a analýz dopadov a dokonca v skrátenom legis-
latívnom konaní. Pod rúškom pomoci ľudom sledujeme preteky v zavá-
dzaní a výške rôznych dávok a kompenzácií, na ktoré si krajina požičiava 
a potom sa cez poslanecké návrhy hľadajú v podnikateľskom prostredí tí, 
ktorí zaplatia konečný účet. 
Nehovorí sa o tom, že dlhy raz bude treba splácať a zo slovníka politikov 
sa vytratila akákoľvek diskusia o udržaní konkurencieschopnosti sloven-
skej ekonomiky.
Pritom si všetci pamätáme, že sa vládni politici zaviazali prijímať hos-
podársko-politické rozhodnutia na základe faktov a dát, každú novú re-
guláciu nahradiť zrušením dvojnásobku existujúcich, či meniť daňové 
a odvodové zákony prehľadne, iba k prvému januáru.

Vplyvom toho družstvá, podobne ako ostatné podnikateľské subjekty, 
nevedia presne nielen to, za koľko o mesiac nakúpia energie, ale ani to, 
aké konkrétne pravidlá pre ich podnikanie budú platiť. A čelia aj priam 
hazardným rozhodnutiam v oblasti svojej konkurencieschopnosti, kto-
rými sa predražujú už aj tak vysoké náklady ceny práce. 

Tým však problémy nekončia. Do podnikateľského prostredia alebo skôr 
do života každého z nás sa dostala neistota, z ďalšieho života, nových 
obmedzení. Ovplyvnila medziľudské a tým aj pracovné vzťahy, ktoré sa 
často prejavujú nezáujmom o druhých, o spoločné dielo. 
Práve takýto trend sledujem aj na našich družstevných, doteraz tak veľ-
mi obľúbených podujatiach. Chápala som, keď nás nechal sedieť doma 
covid, ale ten už v pandemickom rozsahu pominul.

Myslím, že v porovnaní s dnešnou realitou bola pandémia so svojimi 
ťažkosťami len ľahkou rozcvičkou. 

Milí kolegovia, 
všetkým vám ďakujem za úsilie a odhodlanie rozvíjať družstevný podnik 
aj napriek prekážkam dnešnej doby. Každý, nech pôsobí na ktoromkoľ-
vek mieste v rámci organizačnej štruktúry, je dôležitý. Svojimi pracovný-
mi výsledkami skladáte jedinečnú firemnú mozaiku. 

Nositeľka ceny Grammy Dolly Parton raz povedala: Ak chceš vidieť 
dúhu, musíš sa zmieriť s dažďom.

O tomto je život každého z nás, aj život našich pracovných kolektívov. 
Som presvedčená, že počas svojej dlhoročnej histórie sme určite prežili 
nemálo zamračených a daždivých družstevných dni. A vždy sme našli 
východisko. 
Bolo by úžasné, keby sme si úprimné ľudské porozumenie, tak typické 
pre vianočné a novoročné sviatky, preniesli do bežného každodenného 
života a s ním vykročili v ústrety novému obdobiu s názvom Rok 2023. 
A spoločnými silami našli cestu k úspešným dúhovým dňom. 
Naše združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO je stále pripravené 
znova pomôcť. 
 
Želám Vám z úprimného srdca, aby ste zvládli každodenný zhon s ľah-
kosťou a blížiace sa sviatky prežili v radosti a pokoji.
Šťastné dni. 

  Ing. Iveta Chmelová
 predsedníčka 
 COOP PRODUKT SLOVENSKO 

Milí čitatelia, členovia a zamestnanci výrobných družstiev,
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zo života združenia

robylého mesta Gadara, centra gréckej kultúry 
počas helenistickej a rímskej periódy v Jordán-
sku. Najstaršie nálezy v tejto oblasti pochádza-
jú z druhej polovice tretieho storočia pred na-
ším letopočtom z čias Alexandra Veľkého. Ten 
tu vybudoval vojenskú pevnosť, ktorej zvyšky 
sú zachované dodnes. Neskôr sa tu vystrie-
dali iné rôzne kultúry, ako sú byzantská éra, 
rané začiatky islamskej éry, neskôr osmanskej 
éry až po dnešnú. Najkrajším na tejto lokali-
te, okrem rôznych antických pamiatok, bol vý-
hľad na susediace krajiny. Smerom na severo-
západ bolo vidieť Izrael. Rovno na sever ležalo 
Galilejské jazero, v ktorom bol pokrstený Ježiš 
Kristus. Je to najnižšie položené sladkovodné 
jazero na svete, nachádza sa 215 metrov pod 
hladinou mora. A na severovýchode bola roz-
poznateľná Sýria. Odtiaľto sme sa pobrali do 
údolia mestečka Ajloun, v ktorom sme si pre-
hliadli na najvyššom kopci hrad z 12. storočia 
n. l. Vznikol ako byzantský kláštor, neskôr ho 
moslimovia využívali ako moslimskú vojenskú 
pevnosť sultána Saladina, z ktorej kontrolovali 
beduínske kmene na cestách medzi Egyptom 
a Damaškom. Tak ako na všetkých historic-
kých miestach v Jordánsku, aj na tomto hra-
de sa vystriedali rôzne historické etapy, vždy 
podľa aktuálneho ovládnutia Jordánska inými 
kultúrami od byzantskej cez mongolskú až po 
osmanskú. Bol rovnako ako mnoho iných vý-
znamných pamiatok v Jordánsku poškodený 
zemetrasením. Po prehliadke sme vyrazili do 
starobylého mesta Jerash, ktorého počiatky sú 
zaznamenané už 7 500 rokov pred n. l. z čias 
Neolitu, teda mladšej doby kamennej. Záro-
veň bolo mesto spomenuté aj v Novom zákone. 
Toto mesto sa pôvodne volalo „Gerasa“ a bolo 
trvalo osídleným mestom, ktoré počas obdobia 

grécko-rímskej periódy prekvitalo. Časť mes-
ta bola zničená zemetrasením v roku 749 n. l. 
a postupne k jeho zániku prispievali aj ďalšie 
kultúry, keď v 12. storočí n. l. mesto vypálili 
križiaci. Odvtedy bolo údajne opustené až do 
16. storočia, keď ho počas osmanskej éry za-
čali opätovne osídľovať moslimovia. Dôkazy 
však poukazujú, že Jerash bol osídlený aj medzi  
9. až 15. storočím počas mamluckého sulta-
nátu, o čom svedčia archeologické vykopáv-
ky celej mamluckej dedinky. V súčasnosti toto 
mesto možno považovať za jedno z najlepšie 
uchovaných rímskych miest na Strednom vý-
chode a pri jeho prehliadke je možné vidieť za-
chované pamiatky Zeusov chrám, Artemisin 
chrám, Nymfeum, Hadrianov hipodróm, ovál-
ne námestie, amfiteáter, majestátna vstupná 
brána, mestské hradby, ako aj Cardo maximus 
a kúpele. Z tohto mesta sme sa unavení, nacho-
dení a hladní vybrali späť do hotela, kde nás 
čakala večera. Počas cesty sme si všetci všíma-
li všadeprítomnú inakosť tejto krajiny Blízkeho 
východu v porovnaní s európskymi krajinami. 
Nikto z obyvateľov si nerobil starosti s likvidá-
ciou odpadu a už vôbec nie s jeho triedením či 
udržiavaním poriadku. Po večeri sme mali ďal-
šiu pracovnú poradu s informáciami na ďalší 
deň. Na tomto, ale aj všetkých ďalších pracov-
ných stretnutiach sme rozoberali aj aktuálne 
témy družstevníckej problematiky a navzájom 
sa odovzdávali skúsenosti. 

Tretí deň sme začali trošku neskôr, z hotela 
sme komplet pobalení vyrazili okolo 9. hodi-
ny. Cestovali sme na juh do mestečka Madaba, 
v ktorom sa nachádza grécka ortodoxná Bazi-
lika svätého Juraja. V nej sme videli zachovanú 
starú mapu Jordánska, vyhotovenú z mozaiky, 

ako aj obraz Panny Márie. Toto mestečko malo 
prívetivejšiu atmosféru než tie, ktoré sme videli 
v predchádzajúce dni. Bolo upratané, čisté, bez 
hluku a všadeprítomnej špiny. Sprievodca nás 
informoval, že je to tým, že Madaba je kresťan-
ským mestom, že Jordánsko bolo pôvodne kra-
jinou, v ktorej sa zrodilo kresťanstvo. Krajinou, 
po ktorej Mojžiš putoval 40 rokov a do ktorej 
vyviedol otrokov z Egypta. Z mestečka Madaba 
sme sa vybrali na horu Nebo. Je známa tým, že 
z nej zazrel Mojžiš zasnúbenú zem, ktorou bolo 
údolie rieky Jordán. Vrch hory Nebo odkúpi-
li od jordánskeho kráľovstva františkáni, ktorí 
tu zrekonštruovali pôvodné, historicky dôle-
žité kostolíky s cennými mozaikami. Na hore 
Nebo má byť údajne prorok Mojžiš pochovaný 
a odobraný k poslednému večnému odpočin-
ku. Toto sväté miesto poctil svojou návštevou 
v roku 2000 aj pápež Ján Pavol II., zasadil tu aj 
malý olivovník ako symbol mieru na počesť tu 
prebývajúcich ľudí. Z tohto vyvýšeného mies-
ta sme postupne klesali k Mŕtvemu moru, kto-
rého najnižší bod leží až 430 a pol metra pod 
hladinou mora. Cestou sme ešte absolvovali 
návštevu chránenej dielne, v ktorej nám ukáza-
li výrobu tradičnej mozaiky a aj netradičnú vý-
robu ozdobných vajec, používaných napríklad 
počas veľkonočných sviatkov. Tieto boli zdobe-
né technikou tetovania. Zároveň nám vysvetli-
li fungovanie ich odbytových reťazcov, obchod 
so zahraničím vrátane stanovenia obchodnej 
marže, ktorá bola na naše pomery závratná. 
Táto návšteva bola pre nás veľmi inšpiratívnou 
aj z hľadiska dosahovanej pridanej hodnoty. 
A nasledovala zastávka na brehu Mŕtveho 
mora. Priznávam, že táto mi/nám padla veľmi 
vhod, mali sme už v príjemnom teplom počasí 
nachodených dosť kilometrov, naše boľavé sva-
ly a nohy sa dočkali zaslúženého relaxu. Záro-
veň sme mali opäť možnosť vidieť, ako fungujú 
priamo na pláži ťažba a predaj liečivého bahna, 
ako veľmi si ho domáci obyvatelia vážia a ce-
nia. Mnohí sme ním boli celí natretí a, samo-
zrejme, sme si aj zaplávali – ako korkové štuple. 
Zrelaxovaní sme vyrazili smerom k slávnemu 
križiackemu hradu Kerak. Cesta trvala sko-
ro dve hodiny neustálym stúpaním do kopca. 
Kým sme k hradu dorazili, začalo sa stmievať. 
Hrad Kerak je z 12. storočia n. l., dal ho po-
staviť kráľ Jeruzalema pre obchodnú cestu me-
dzi Egyptom, Mekkou a Damaškom. Tento 
križiacky hrad vládcu Raynalda z Chatillonu 
neskôr obsadil a dobyl po viacerých pokusoch 
sultán Saladin najmä pre krutosť vládcu Ray-
nalda, ktorý mu zabil sestru. Tento hrad bol 
považovaný za nedobytnú pevnosť. Vzhľadom 
na pokročilú hodinu a tmu sme absolvovali len 
rýchlu prehliadku. Dokonca začalo pršať. Na-
sadli sme chvatom do autobusu a smerovali do 

Spoznávanie Jordánska vďaka 
pracovnej ceste 

zo života združenia

Pamätám si, ako pred pár rokmi moja mama 
absolvovala rôzne pracovné cesty organizo-
vané pani predsedníčkou COOP PRODUKT 
SLOVENSKO Ing. Ivetou Chmelovou do zau-
jímavých krajín, vďaka čomu spoznávala spo-
lu s ostatnými zástupcami výrobných druž-
stiev trendy výroby družstevných produktov 
alebo fungovania chránených dielní za hra-
nicami nášho Slovenska. Vždy o absolvova-
ných pracovných cestách farbisto rozprávala 
a ja som ju so záujmom počúvala. Vzhľadom 
na všadeprítomný covid a zákaz cestovania 
nebolo možné počas rokov 2020 a 2021 ces-
tovať, preto keď prišla správa o možnosti ab-
solvovať zahraničnú pracovnú cestu do Jor-
dánska, veľmi som sa potešila. Myslím, že 
rovnako ako ja, aj ostatní zástupcovia výrob-
ných družstiev uvítali možnosť vycestovať do 
ponúknutej zaujímavej krajiny, vidieť jej zaují-
mavosti vrátane jedného z novodobých divov 
sveta, ktorým je mesto Petra v údolí Wadi Musa  
(v preklade Mojžišovo údolie), ale to už pred-
bieham. Začnem radšej pekne od začiatku.

Prvý deň pracovnej cesty sa začínal stretnutím 
o 9.45 hodine v sídle nášho združenia COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, z ktorého som mala 
veľké obavy, pretože som takúto pracovnú ces-
tu mala absolvovať prvýkrát. Musím však pri-
znať, že hneď po vstupe dovnútra sa ľady pre-
lomili a strach opadol. Našla som priateľskú 
atmosféru v miestnosti plnej iných „spoluces-

tujúcich“, ktorí si pochutnávali na raňajkách, 
koláčikoch a káve. Počas raňajok nás pani 
predsedníčka navzájom všetkých predstavila, 
pretože aj zopár iných spolucestujúcich malo 
svoju cestovateľskú premiéru, a tým sme vy-
tvorili jeden tím.  
Po raňajkách sme cestovali smerom na Vie-
deň a odtiaľ o 14.30 hodine priamym letom do 
hlavného mesta Jordánska – Ammánu. Pristáli 
sme vo večerných hodinách, pretože let trval 
3 a pol hodiny a v Jordánsku je časový posun 
+1 hodina. Vzhľadom na to, že hlavné mesto 
Jordánska Ammán má viac než 5 miliónov 
obyvateľov, cestovali sme do hotela zhruba  
1 a pol hodiny už spolu aj s jordánskym sprie-
vodcom Azisom. Hneď potom, ako sme sa 
konečne všetci unavení z cesty ubytovali, po-

kračovali sme rýchlou večerou, po ktorej pani 
predsedníčka zvolala krátku poradu o priebe-
hu pracovnej cesty a všetkých potrebných in-
formáciách. Na nej sa mi, mimochodom, do-
stalo cti vás čitateľov informovať o priebehu 
pracovnej cesty tým, že som bola zvolenou za-
pisovateľkou.

Druhý deň nás čakal bohatý program a mali 
sme navštíviť viacero zaujímavých miest. Z ho-
tela sme vyrazili hneď po raňajkách o 8.00 ho-
dine smerom na sever Jordánska do miesta 
zvaného ,,Umm Qais“, s ktorým sa spája jeden 
z Ježišových zázrakov. Na tomto mieste Ježiš 
vyhnal zlého ducha z človeka do stáda svíň, 
ktoré sa potom utopili v Galilejskom jazere. 
Toto miesto je známe najmä pozostatkami sta-
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údolia Wadi Musa (údolie Mojžiša proroka), 
v ktorom stojí mesto Petra. Celou cestou z kri-
žiackeho hradu až po Wadi Musa nás sprevá-
dzal dážď. Rýchlo sme sa ubytovali a bežali na 
rýchlu večeru, pretože náš príchod do hotela sa 
vďaka dažďu omeškal a posunul až na 22. hodi-
nu. Pravidelnú poradu sme však nevynechali. 
Na ďalší deň sme mali absolvovať prehliadku 
dlho strateného a novoobjaveného mesta Pet-
ra - vyhláseného a zapísaného do svetového 
dedičstva UNESCO. Začiatok sme na porade 
naplánovali odchodom z hotela po raňajkách 
o 8. hodine.

A prišiel deň, na ktorý sme sa všetci veľmi te-
šili. Navštívili sme mesto Petra, jeden z novo-
dobých divov sveta. Akurát pohľad z okna ne-
veštil nič dobré. Pršalo. Domáci sa tešili, my 
sme však nadšení neboli. Odchod z hotela sme 
preto odložili o hodinu, dúfajúc, že sa vyčasí. 
Nestalo sa. O deviatej sme sa všetci vychysta-
li a vyrazili sme. Pred vchodom do údolia sa 
nachádzalo múzeum a obchodíky. Obchod-
níci boli pohotoví, zaradili do predaja dážd-
niky a pršiplášte, ktoré sme si svorne nakúpili 
a vstúpili na cestu do údolia. Bola to nádhera. 
Pozvoľné klesanie cestou, na ktorej sa zrazu 
objavili po oboch stranách 80 metrov vysoké 
skaly, podľa ktorých toto mesto dostalo názov 
„Petra“, viedlo priamo k najkrajšej pamiatke. 
Pomedzi tieto skaly viedol 1,2 km dlhý prie-
smyk zvaný Al Siq, ktorý bol vstupnou bránou 
do mesta. To bolo založené Nabatejcami. Nie je 
však presne známy termín. Sú dohady, že bolo 
založené približne v prvom storočí pred naším 
letopočtom. Bolo to nedobytné hlavné mesto 
Nabatejcov, prekvitalo vďaka obchodu. V roku 
363 bolo sčasti zničené zemetrasením a osta-
lo zabudnuté. Opätovne ho objavil v roku 1812 
švajčiarsky prieskumník, ktorý sa prezliekol do 
arabských habitov a uprosil beduínov, aby ho 

vzali do strateného mesta. Po Nabatejcoch sa 
tohto mesta ľsti zmocnili Rimania, ktorí tu ďa-
lej budovali chrámy, kostoly a obchodnú cestu 
zvanú „kolonáda“ s ich svetoznámou architek-
túrou, čo čiastočne zmenilo charakter mesta. 
Vidieť tu mnoho nádherných stavieb, od „po-
kladnice“ Al Khazna, v ktorej boli ukladané 
všetky nabatejské poklady a peniaze. Keď sme 
sa my dostali k tejto najznámejšej stavbe mesta, 
postávalo tu veľa turistov. Od beduína sme do-
stali ponuku vyliezť na vrchol blízkej skaly, od-
kiaľ bolo možné si túto pamiatku vyfotiť z kraj-
šej perspektívy - bez turistov. Nahovorila som 
teda niektorých našich „družstevníkov“ a vy-
brali sme sa za beduínom na kus vysokej skaly. 
Celý čas lialo a cesta bola krkolomná. Keď sme 
však vyšli hore, pohľad na „pokladnicu“ nás 
uistil, že riskantná cesta za skúseným beduí-
nom stála za to. Nádherný pohľad na námestie, 
nezabudnuteľné zábery. Potom, ako sme všetci 
siedmi zliezli a videli zdola, kam a po akej ceste 
sme sa vyštverali, dala som nám prezývku „se-
dem statočných“. 
Ďalšie pamiatky, ktoré boli zaujímavé, boli 
chrámy, divadlo, kráľovské hrobky a  na úpl-
nom konci a aj na vrchole údolia sa nachádzal 
nádherný najväčší chrám Ad Deir. Bol posta-
vený v druhom storočí nášho letopočtu, vy-
tesaný do skaly so šírkou 48 metrov a výškou 
47 metrov. Vybrali sme sa k nemu chodníkom 
s  neustálym stúpaním s viac ako 880 schod-
mi (každému vyšlo iné číslo). Ten výstup ur-
čite stál za to. Vychutnali sme si majestátnosť 
chrámu krátkym posedením. Potom sme sa 
už ponáhľali späť do hotela, pretože spiatočná 
cesta po údolí je dlhá približne 4 km a začína-
lo sa stmievať. Do hotela sme dorazili zničení 
a  to sme ešte mali absolvovať varenie auten-
tickej jordánskej večere v reštaurácii. V hote-
li sme si dali len rýchlu večeru a vyrazili. Pešo 
na Petra Kitchen. Bolo to veľmi milé. V reštau-

rácii nás rozdelili do troch pracovných tímov. 
Každý tím mal svojho šéfkuchára a varil, každý 
iné typické jordánske jedlo – mleté mäso Kof-
ta, polievku, šaláty, predjedlá a piekli sme aj ich 
pagáče. Bola to úžasná akcia, ktorá nás po ná-
ročnej túre „strateným mestom“ Petra prebra-
la k životu. Nasmiali sme sa, navarili si, všetko 
zjedli. Získali sme od šéfkuchára aj autentické 
jordánske recepty a vrátili sa do hotela. 

Piaty deň sme pozvoľnejšie začali raňajkami, 
po ktorých sme pobalení nasadli do autobu-
su a presunuli sa do „Mesačného údolia“ Wadi 
Rum, ktoré sa rozkladá na 74 200 hektároch. 
Wadi Rum je uznané za pamiatku UNESCO, 
pretože tu boli v červenej púšti na vysokých 
skalách z pieskovca a zo žuly nájdené kresby 
a  písmo, ako aj archeologické nálezy. Sved-
čili o  tom, že toto miesto bolo 12-tisíc rokov 
obývané ľuďmi žijúcimi v harmónii s príro-
dou. Ubytovali sme sa v beduínskom kempe 
a  dohodli si zraz na 16. hodinu pred recep-
ciou. Nasadli sme do džípov a absolvovali výlet 
po púšti pomedzi vysokánske skaly. Pripadali 
sme si ako na inej planéte. Džípmi sme bráz-
dili po piesočných dunách, videli rastliny, kto-
ré používajú beduíni na umývanie, videli sme 
beduínske obydlia, v ktorých dodnes žijú do-
máci obyvatelia a nakoniec sme sa pokochali 
pohľadom na západ slnka. Cestu sme ukončili 
vo svojom kempe. Nasledovala večera. Beduíni 
ju pripravovali na grile vo vykopanej jame, do 
ktorej vložili celé jedlo a zahádzali ho pieskom. 
Otvorenie grilu bol zaujímavý rituál. 
Po večeri sme mali ďalšiu pracovnú poradu, 
tentoraz sa konala vonku pri ohnisku, dookola 
ktorého sme mali poukladané stoličky. Aj pre-
berané pracovné témy sa zdali v príjemnom 
púštnom prostredí znesiteľnejšie. 

Šiesty deň mal byť relaxačný a uznávam, že aj 
bol. Presunuli sme sa z „Mesačného údolia“ 
autobusom do prímorského letoviska Aqaba 
na brehu Červeného mora. Jordánsko má, žiaľ, 
údajne len cca 28 kilometrov morského pobre-
žia. Časť im bola odobratá Izraelom a spodná 
časť Saudskou Arábiou. Rýchlo sme si pozreli 
ranomoslimskú zrúcaninu pevnosti. Bola vy-
budovaná v meste Ayla, v ktorom žili skôr Ayy-
ubidovia (tak sa predtým volalo mesto Aqaba). 
Do tohto mesta a schátranej pevnosti prišiel 
izraelský kráľ, ktorý vyhnal jej obyvateľov na 
neďaleký ostrov. Neskôr túto pevnosť osídlili 
Mamlukovia, hoci sa povráva, že pevnosť bola 
taká zničená, že na jej mieste museli vybudovať 
celkom novú. Po Mamlukoch pevnosť v zlom 
stave obsadili Osmani. 
Potom sme sa už vybrali na výletnú loď so skle-
neným dnom, aby sme si mohli prezrieť krá-
su podmorského sveta Červeného mora. Počas 
plavby sme sa na chvíľu zastavili, aby si niek-
torí odvážlivci mohli vďaka šnorchlovaniu po-
zrieť priamo z vody nádherné farebné koraly. 
Po tomto výlete sme si ešte obhliadli pamiatky 
mesta, nakúpili arabské koreniny a výrobky na 
miestnych trhoch. 
Poobede sme autobusom vyrazili na sever 
a po niekoľkohodinovej ceste sme docestovali 
do hlavného mesta Ammán. Absolvovali sme 
rýchlu večeru a krátku pracovnú poradu, na 
ktorej sme dohodli program nasledujúceho 
dňa.

Deň siedmy mal pre nás šetrný program. Na-
vštívili sme púštny hrad Al Qasr el Kharanah 
z 8. storočia n. l., Qasr Amra a Qasr al Azraq. 
Najkrajší z nich bol hrad Qasr Amra, ktorý 
je tiež pamiatkou UNESCO z dôvodu ranej 
moslimskej kultúry, keď ešte moslimovia zo-
brazovali vo svojich maľbách a vyobrazeniach 
ľudské podobizne s tvárou aj s nahými telami. 

Dnes je už táto pamiatka dosť zničená, ale aj 
tak sú zachované časti obdivuhodné. Prehliad-
ky týchto troch púštnych hradov sme stihli 
dopoludnia a popoludní sme ešte stihli rých-
lu návštevu centra Ammánu. V centre sme 
našli drobné obchodíky, trhovisko s tradičný-
mi koreninami, kávou, čajom a rôznymi suve-
nírmi. Zašli sme aj na prehliadku obľúbené-
ho rímskeho amfiteátru, v ktorom sa dodnes 
usporadúvajú koncerty. V jeho priestoroch sú 
dve múzeá. Amfiteáter pochádza z 2. storočia  
n. l., bol vybudovaný na počesť rímskeho cisára 
Pia. Po prehliadke mesta sme prešli do hotela 
na večeru. Tento deň sme ukončili poslednou 
pracovnou poradou, na ktorej sme zhrnuli celý 
priebeh cesty, vyhodnotili všetky získané infor-
mácie o tejto krajine, pretože nás čakal posled-
ný deň v Jordánsku. 

Začínal sa skoro ráno raňajkami a odchodom 
z hotela na prehliadku najznámejších pamiatok 
mesta Ammán. Stihli sme si pozrieť Citadelu 
so zvyškami sochy Herkulesa, ako aj archeolo-
gické múzeum. História Citadely je zaujíma-
vá, bola okupovaná mnohými „veľkými civi-
lizáciami“. Archeologické nálezy svedčia o  jej 
existencii už v čase neolitu. Počas obdobia pri-
bližne roku 1 200 p. n. l. stála na samom vrchu 
mesta a bola „kráľovstvom Ammánu“. Neskôr, 
v  8.  storočí p.  n. l., bola neoasýrskym impé-
riom, v 6. storočí neobabylonským impériom, 
v 3. storočí ptolemájskym a v 1. storočí pred 
Kristom rímskym impériom. Samozrejme, že 
ďalej pokračovalo už obdobie Byzancie v 1. sto-
ročí n. l. až po moslimský Umayyadovský kali-
fát v 7. storočí. Po Umayyadovcoch začalo toto 
mesto chátrať, až sa z neho začali stávať ruiny, 
ktoré osídľovali len beduíni. Najvýznamnejšou 
pamiatkou Citadely je Herkulov chrám, ktorý 
bol dekorovaný impozantnou sochou Herkule-
sa. Dnes z nej ostali len ruiny v podobe čas-

ti jeho ruky. Po prehliadke ruín sme navštívi-
li archeologické múzeum, ktoré cez historické 
vykopávky ukázalo celú históriu Citadely. Prá-
vom je považovaná za jedno z najstarších, naj-
dlhšie a nepretržite osídlených miest na svete. 
Po prehliadke Citadely sme sa presunuli na ko-
nečnú zástavku našej jordánskej cesty, na letis-
ko. 
Let bol príjemný, pristáli sme vo Viedni o 22.30 
hodine. Autobusom sme sa odviezli na rodné 
Slovensko. Vystúpili sme pred sídlom nášho 
združenia, kde na nás po náročnom dni čaka-
lo malé občerstvenie. Ešte sme zhrnuli zážitky 
a úspechy pracovnej cesty a všetci sme sa po-
brali domov. 
Priznávam, som veľmi rada, že som sa odhod-
lala absolvovať túto pracovnú cestu napriek 
mojim prvotným obavám. Veľmi ma oboha-
tila cestovateľsky, ale aj zo stránky pracov-
ných a osobných kontaktov. Všetkým členom 
COOP PRODUKT SLOVENSKO vrelo odpo-
rúčam, aby sa prihlásili na podobné pracovné 
cesty, ktorých sa ja osobne už neviem dočkať.

Mgr. Ing. Jana Krištofíková 
 predsedníčka družstva DRUTECHNA 
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športové podujatia

Turistický zraz  
opäť pod štítmi Belianskych Tatier

V dňoch 9. až 11. septembra 2022 sme strávili 
veľmi príjemný, aj keď trošku daždivý víkend 
pod štítmi Belianskych Tatier v rekreačnom za-
riadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch na 
v  poradí už XXVII. ročníku celoslovenského 
turistického zrazu členov a zamestnancov člen-
ských družstiev združenia COOP PRODUKT 
SLOVENSKO.

Meteorologická predpoveď nebola vôbec 
priaznivá. No napriek tomu sa na tohtoroč-
nom turistickom zraze zúčastnilo 51 zástupcov 
z výrobných družstiev Atak Prešov, Autodruž-
stvo Kovohron Nová Baňa, Elektroplast Pre-
šov, Otto Mont Nová Baňa, K-Plast Nová Baňa, 
Šamotka Hrnčiarske Zalužany, Okrasa Čadca, 
Diamoak Považská Bystrica aj Tatrachema Tr-
nava. 

Predsedníčka a podpredsedníčka Rady výcho-
vy, starostlivosti o členov a zamestnancov náš-
ho združenia sa snažili od príchodu účastníkov  
navodiť tú pravú tatranskú a turistickú náladu.  
Postupne prichádzajúcich turistov z výrobných 
družstiev čakali pred vchodom do rekreačného 
zariadenia za hudobného sprievodu harmoni-
kára Jožka s kalíškom dobrého moku a balíč-
kom prvej pomoci proti energetickej kríze. Veď 
balíček zápaliek a sviečka sa zíde vždy.

Po ubytovaní a spoločnej večeri sme sa všet-
ci zišli v spoločenskej miestnosti. Posedenie 
otvorila predsedníčka Rady Martina Marhev-
ská. Všetkých privítala a popriala veľa pekných 
turistických družstevných zážitkov. 

Po nej sa prihovorila Ing. Iveta Chmelová, 
predsedníčka združenia COOP PRODUKT 
SLOVENSKO. Oficiálne otvorila XXVII. turis-
tický zraz, ale informovala aj o aktuálnej situ-
ácii v slovenskom družstevníctve s osobitným 
dôrazom na výrobné družstvá. Zablahoželala 
meninovým oslávencom, ktorými boli v ten 
deň Martiny, a tiež odovzdala všetkým zúčast-
neným turistom pamätné listy, ktoré si odne-
sú domov ako spomienku na spoločne prežité 
chvíle tohtoročnej turistiky. 
 
Potom sa k slovu dostal naslovovzatý odbor-
ník turistiky a Tatier, horský sprievodca Ing. 
Erik Ševčík zo zážitkovej organizácie ADVEN-
TOURA. Naplánované sme mali prekrásne 
túry – výstup na Jahňací štít, celodennú vyso-
kohorskú túru cez Zadné Meďodoly a dolinu 
Kežmarskej Bielej vody, návštevu Náučného 
chodníka Pramenisko pri Tatranskej Lomni-
ci alebo aj stredne náročnú túru z Tatranskej 
Lomnice cez sedlo pod Svišťovkou na Chatu 
na Zelenom Plese. Pre nepriaznivú predpoveď 
pán Ševčík navrhol staviť hlavne na bezpečnosť 
účastníkov a absolvovať nenáročnú túru na 
Chatu na Zelenom plese, ktorá sa dá prejsť aj 
v nepriaznivom počasí. Upozornil účastníkov 
zrazu, aby si nezabudli so sebou vziať hlavne 
teplé a nepremokavé oblečenie a dobrú turis-
tickú obuv. 
Ďalšou možnosťou bola návšteva náučného 
chodníka Pramenisko, hoci nás tam mohol 
čakať v prípade mokrého a daždivého počasia 
veľmi šmykľavý drevený povrch. A poslednou 
alternatívou bola návšteva neďalekej Belianskej 
jaskyne.
Dlhoročný sprievodca pán Ševčík svoje rozprá-
vanie spríjemnil zážitkami zo stretnutí s med-
veďmi, ktoré sú po Tatrách jeho druhou veľkou 
láskou. Jeho rady, ako sa správať, keď naozaj vi-
díme medveďa, boli určite pre nás zaujímavé. 
Všetci sme pritom dúfali, že ich počas sobot-
ňajšej túry nebudeme musieť využiť. 

Vzhľadom na očakávané počasie sme vedeli, že 
nás na druhý deň nečakajú náročné a dlhé túry 
so skorým ranným odchodom. Preto sme vy-
užili pekný večer na utužovanie družstevného 
ducha a priateľstiev pri zábave a trochu aj speve 
so sprievodom harmonikára Jožka.

V sobotu ráno sme bohužiaľ zistili, že meteoro-
lógom predpoveď počasia vyšla. Pršalo. 

Vôbec sa nám nechcelo opustiť príjemne vy-
hriate a suché priestory rekreačného zariade-
nia. 
Až príchod horských sprievodcov a ich opti-
mistické správy o očakávanom zlepšení poča-
sia nás predsa len presvedčili a pripravenú túru 
na Zelené pleso sme sa rozhodli prejsť. 
Ukázalo sa, že títo horskí sprievodcovia sú nao-
zaj odborníci aj na počasie. Naša asi 20-členná 
skupina vyzbrojená pršiplášťami a nepremoka-
vým oblečením sa vybrala na túru. Kráčali sme 
po žltej značke od autobusovej zastávky Biela 
voda po kameňmi posiatej lesnej ceste s mier-
nym stúpaním k Šalviovému prameňu, potom 
po rázcestie Kovaľčíkovej poľany a dolinou 
Zeleného plesa až k Chate pri Zelenom plese. 
Cesta nám ubiehala veľmi príjemne. Aj keď nás 
občasné prehánky potrápili, pohľad na krásne 
tatranské končiare a vodu Zeleného plesa nao-
zaj stál za to. Chata na Zelenom plese nás pri-
vítala útulným a hlavne vyhriatym interiérom, 
ktoré sme patrične ocenili. Pochutnali sme si 
na teplom čaji, výbornej kapustnici či sladuč-
kom jablkovom zákusku. 
Spiatočná cesta, ako každý návrat domov, 
ubehla veľmi rýchlo a po necelých 7 hodinách 
turistiky sme boli opäť späť v teplúčku.
Ďalšia asi 12-členná skupinka sa vybrala do 
neďalekej Belianskej jaskyne. Príjemná, aj keď 
trošku mokrá asi 4-hodinová prechádzka, nám 
umožnila nadýchať sa čerstvého tatranského 
vzduchu a pokochať prekrásnou tatranskou 
prírodou.
Ostatní účastníci zrazu si zvolili samostatný 
individuálny program. Navštívili Tatranskú 
Lomnicu, Náučný chodník Pramenisko, Mú-
zeum Tatranského národného parku v Tatran-
skej Lomnici či Štrbské pleso.

Príjemným spestrením tohtoročného zrazu 
bolo určite wellnesscentrum priamo v zaria-
dení, ktoré využili mnohí z nás. Zrelaxovali po 
celodenných túrach a prechádzkach naozaj do-
konale. 

Pretože nám počasie nedovolilo zmerať si sily 
s prírodou na náročných túrach, zostala nám 
dostatočná rezerva na sobotný večerný spolo-
čenský program. Ten sme tradične začali skve-
lou spoločnou večerou. Po nej prišla tá pravá 
zábava oživená obľúbenými súťažami ako sto-
ličkový tanec, tanec s balónmi či beh s loptič-
kou na lyžičke. Tí najšikovnejší zo súťažiacich 
sa potešili aj vecným cenám z dielní našich vý-
robných družstiev.
Mnohí vydržali v rytme hudby, spoločných 
rozhovorov a dobrej nálady až do skorých ran-
ných hodín. 
 
Konečnou bodkou za tohtoročným turistic-
kým zrazom boli nedeľné spoločné raňajky 
a potom sa už všetci rozbehli do svojich domo-
vov, za svojimi rodinami, za svojou prácou... 
a  my môžeme len konštatovať, že tohtoročný 
turistický zraz sa opäť vydaril. Pekné ubyto-
vanie, dobrá strava, krásna tatranská príroda, 
výborní horskí sprievodcovia, skvelá zábava 
a hlavne výborná partia ľudí – družstevníkov, 
to všetko naozaj stálo za to. Bez ohľadu na cha-
rakter počasia. 

Na záver mi dovoľte poďakovať sa predstaven-
stvu nášho združenia pod vedením jeho pred-
sedníčky Ing. Ivety Chmelovej a zamestnan-
com aparátu, predsedom členských družstiev 
a tiež členkám rady za ich pomoc, podporu 
a skvelú spoluprácu počas celého roka 2022.

Síce sa nám nepodarilo pre pracovné povin-
nosti a zdravotné problémy družstevníkov 
stretnúť sa tento rok aj na tradičnom bowlin-
govom turnaji, stále veríme v priaznivé ďalšie 
roky s množstvom spoločných podujatí, ktoré 
pre všetkých pripravíme. 

A do ďalšieho roku 2023 nám všetkým prajem, 
aby sme vykročili tou správnou nohou a správ-
nym smerom. 
Nech nás neopúšťajú humor a dobrá nála-
da, aby sme sa dokázali tešiť z každodenných 
maličkostí. Nech každý deň je pre nás výzvou 
prežiť ho čo najlepšie a nech každé stretnutie 
s  blízkymi v nás zanechá krásne spomienky, 
ktoré budeme chcieť zažiť znova. 

   Martina Marhevská
  predsedníčka

Rady výchovy, starostlivosti  
o členov a zamestnancov CPS 

športové podujatia
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Nezisková organizácia CPS DOKORÁN 
oslavuje 10 rokov

NOVOPLAST oslávil 75. narodeniny 

História košikárstva sa datuje od roku 1600. 
Bolo rozšírené po celej Európe. 
Výnimkou nebolo ani Slovensko. Drobní živ-
nostníci si zakladali spolky, v ktorých niekto-
rí vyrábali pletené výrobky a niektorí ich zasa 
predávali. A popri tom sa navzájom podporo-
vali. 
Súčasťou bolo aj výrobné družstvo Novoplast. 
Jeho história sa začala v roku 1947. Bolo zalo-
žené 15. augusta 1947 „prospektom zakladač-
ným“ a 24. augusta 1947 sa konalo prvé Valné 
zhromaždenie vlastníkov. Zakladateľ pochá-
dzal z rodiny domáceho robotníka – košiká-
ra, čím remeslo preukázateľne prešlo z otca na 
syna. Jeho výsledkom bolo založenie Košikár-
skeho výrobného a predajného družstva s ru-
čením obmedzením. 
Prvé sídlo družstva bolo v Šintave neďaleko 
rieky Váh, kde v jeho povodí rástol divoký po-
rast prútia. Ten bol zdrojom pre úspešnú vý-
robu. Z prútia sa vyrábali rôzne koše, tašky, 
nádoby na prenášanie poľnohospodárskych 
produktov, vypletanie vozov, stien a nábytku. 
Na výrobu pletených výrobkov sa používalo 
prútie z košikárskej vŕby, lubov, zo slamy, ko-
rienkov stromov využitím rôznej techniky ple-
tenia. S rastúcim záujmom o výrobu košíkov 
bolo potrebné zabezpečiť stále viac prútia, čo 
sa dosiahlo výsadbou vlastných prútnikov až 
na 20 hektároch. V 70-tych rokoch pribudli aj 
kovové nábytky vypletané plastovou šošovko-
vou páskou. 

Zmena nastala až v roku 1972, keď bola v druž-
stve zavedená výroba sklolaminátov. Priniesla 
zámenu výroby košíkov za plastové výrobky. 
V roku 1973 došlo aj k zmene názvu, košikárske 
družstvo bolo premenované na Novoplast vd 
Sereď. Neskôr v roku 1975 začala výstavba no-
vých výrobných priestorov, v ktorých družstvo 
dodnes sídli a podniká. Výroba sklolaminátov 
zahŕňala výrobu turistických lodí, záhradných 
bazénov, nádrží pre poľnohospodárske účely. 
Zaujímavosťou je, že okrem uvedených druhov 
výrobkov sa už v minulosti vyrábali zo sklola-
minátu diely pre caravany a  sanitárne bunky 
pre Slovenské lodenice, ktoré sa robia dodnes, 
avšak už pre iné trhy a iných klientov. Sklola-

minát ako surovina bol a je zaujímavý pre rôz-
ne druhy priemyselného využitia. 
Po roku 1989 nastala zásadná premena nielen 
pre výrobné družstvo, ale aj celú východnú Eu-
rópu. Rozpadli sa komunistické krajiny a tým 
aj naše dovtedajšie odbytové trhy. Bolo potreb-
né naštartovať od začiatku – vytvoriť produkt, 
ktorý sa dá predať a nájsť nových odberateľov, 
dodávateľov, zastabilizovať výrobný personál, 
nájsť financovanie nových plánov. Výrobu lodí 
a bazénov postupne nahradili iné druhy výrob-
kov, ktoré boli dodávané na trhy západnej Eu-
rópy. 
Dnes je celá produkcia družstva, čo je viac ako 
350 ton sklolaminátu, predávaná do zahrani-

čia. Výrobné družstvo rozšírilo svoje služby 
a ponúka klientom kompletnú výrobu dielov 
od prvej myšlienky až po celkové reálne stvár-
nenie pričom využíva 3D software, 5-osobé 
portálové CNC zariadenie. Vyrába z modelov 
formy a z foriem tvaruje objednané diely do fi-
nálnej podoby. Ak si klient želá, tak je možné 
povrch finálne upraviť umeleckým lakovaním. 
Vyrába diely pre námorný priemysel - sanitár-
ne sprchové kabíny a podlahy pre výletné lode; 
automotive priemysel – diely pre nákladné 
autá, diely pre zábavný priemysel a akvaparky; 
sklolaminátové diely - rôzne sochy a umelecké 
diela, interiérové doplnky zo sklolaminátu, fa-
sádne sklolaminátové dekorácie budov. 

Stále však platí, že firmu tvoria ľudia. Dôležitou 
osobnosťou v histórii Novoplastu je jej predse-
da Juraj Brigant, ktorý nastavuje smerovanie 
družstva, prináša nové idey a vynakladá nema-
lé úsilie na napredovanie firmy ako celku aj jej 
pracovníkov. Patrí mu za jeho námahu a krea-
tivitu veľká vďaka.

Chcem firme Novoplast zaželať, aby sa v dobrej 
kondícii dožila stého výročia. 

         Silvia Novanská
        obchodná riaditeľka

Doterajších 75 kapitol spoločného družstev-
ného života nie je automaticky len o šťastí. Sú 
to aj okamihy problémov, ťažkých rozhodnutí 
a hlavne každodenná tvrdá práca. 
Všetkým členom a zamestnancom výrobného 
družstva Novoplast k dosiahnutému míľniku 
blahoželám a ďakujem za dosiahnuté výsledky 
a prezentáciu družstevnej formy podnikania 
doma aj v zahraničí. 
Za nás všetkých im prajem ešte veľa narodeni-
nových dni, v ktorých sa bude vo všetkých sú-
vislostiach ohýbať dosiahnutý úspech. 

  Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka  

COOP PRODUKT SLOVENSKO   

Čas neuveriteľne rýchlo plynie a Nezisková 
organizácia CPS DOKORÁN, ktorú založi-
lo COOP PRODUKT SLOVENSKO, oslávila 
v októbri tohto roku 10 rokov od svojho založe-
nia. Už 10 rokov tak pomáhame nielen zamest-
návateľom zdravotne postihnutých občanov, 
ale aj samotným zamestnancom so zdravot-
ným postihnutím. Viacerým našim členom 
sme pomohli po prijatí novej legislatívy zalo-
žiť registrované sociálne podniky. Problémy, 
s ktorými sa členovia v praxi stretávajú, rieši-
me prostredníctvom poradenstva, členom po-
máhame s jednotlivými vyjadreniami, tvorbou 

či úpravami interných dokumentov. Systémové 
pochybenia riešime priamo s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj s jed-
notlivými úradmi práce. Snažíme sa, aby úra-
dy postupovali pri uzatváraní dohôd, ako aj pri 
preplácaní výdavkov jednotne. Tiež pri tvor-
be a zmene legislatívy presadzujeme, aby štát 
umelo nevytváral prekážky pri zamestnávaní 
občanov so zdravotným postihnutím a aby ho 
podporoval v čo možno najvyššej miere, ktorá 
nie je v rozpore s európskou legislatívou.

Nezisková organizácia CPS DOKORÁN pracuje 
pod vedením riaditeľky JUDr. Moniky Zatkalí-
kovej a správnej rady. V septembri Predstaven-
stvo združenia COOP PRODUKT SLOVEN-
SKO vymenovalo nových členov správnej rady, 
ktorými sa od 17. 10. 2022 stali Ing. Iveta Chme-
lová, Bc. Eva Dobiašová a  Ing. Juraj Sokol. Za 
revízora bol vymenovaný p. Jozef Cichý. Dote-
rajšiemu členovi správnej rady Ing. Františkovi 
Čekelovi a revízorke Mgr. Anne Ostružiarovej 
ďakujeme za vykonanú prácu. Ostatným praje-
me veľa chuti do ďalšej práce.   

  JUDr. Monika Zatkalíková
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Významný životný míľnik dosiahol stále aktív-
ny Ing. Jozef Presalovič, predseda výrobné-
ho družstva Stavopol Košice. Do svojho prvé-
ho pracovného pomeru vstúpil na jeseň roku 
1955. Za predsedu bol zvolený v lete 1989 na 
diaľku, keďže v tom čase pôsobil v arabských 
krajinách a v Afrike. Po návrate začal predsedať 
družstvu na zelenej lúke s rozheganým požiča-
ným písacím stolom. Družstvo nemalo žiadne 
zariadenie ani žiadne zdroje, len zanietených 
družstevníkov. Išlo o spolupracovníkov, ktorí 
pôsobili s predsedom v Severnej Afrike a ktorí 
sa vrátili domov skôr ako pán Presalovič. Veľ-
mi skoro sa ukázalo, že oni boli ten najcennejší 
kapitál. Išlo o skúsených stavebných remesel-
níkov. Vďaka nim družstvo ľahko získalo sta-
vebné zákazky a v priebehu dvoch rokov sa 
zaradilo medzi vážnych hráčov na košickom 
stavebnom trhu. 

V tom čase družstvu pomohlo naše združenie 
COOP PRODUKT SLOVENSKO (vtedy pod 
názvom Slovenský zväz výrobných družstiev) 
poskytnutím výhodnej pôžičky na nákup sta-
vebnej techniky. Tým prispelo k úspechu. 
Družstvo získalo významné stavby v  Koši-
ciach, na ktoré je dodnes hrdé. Keď stavebný 
trh na rozhraní tisícročia na Slovensku výraz-
ne oslabol a získavanie zákaziek sa stalo vecou 
politických manipulácií, v ktorých družstvo 
nemalo zastúpenie, rozhodli sa svoju činnosť 
preniesť do zahraničia. Umožnili to nielen skú-
senosti predsedu, ale aj profesionalita druž-
stevníkov, ktorí sa v ťažkej západnej konkuren-
cii dokázali presadiť. 
Žiaľ, kolektív družstva prestarol, výkonní pra-
covníci postupne odchádzali do dôchodku 
a noví nemali dostatok zručností, aby sa v sil-
nej konkurencii udržali. Preto je v súčasnosti 
činnosť družstva značne oklieštená, čaká na 
nový impulz v podobe novej generácie zamest-
nancov družstva. 

Pán Presalovič nedávno dosiahol výnimočný 
míľnik, 90. narodeniny. Vitalitu, nápady a dob-
rú náladu by sme mu však mohli závidieť.  

Okrúhle jubileum oslávil Ing. Jozef Bernát. 
Roky je skutočnou oporou kolektívu pracovní-
kov výrobného družstva Technoplast v Topoľ-
čanoch. 

Žije v malebnej obci Ľudovítová. Družstevníc-
tvu a topoľčianskemu družstvu zasvätil celý 
svoj pracovný život. Nastúpil 4. októbra 1985. 

jubilanti jubilanti

Prešiel viacerými pracovnými pozíciami – od 
výroby cez majstra údržby, vedúceho prevádz-
ky, výrobno-technického námestníka až po rok 
2001, keď sa stal najvyšším manažérom – pred-
sedom družstva. Práve v tejto funkcii zúročil 
skúsenosti zo všetkých predchádzajúcich pra-
covných pozícií. Tvrdí, že takýto dobrý základ 
by ťažko získal len v univerzitných laviciach, 
ale na druhej strane mu významne pomohol 
pochopiť a aplikovať získané teoretické vedo-
mosti v praxi. 
Svoju prácu vykonáva svedomito, nezľakne sa 
žiadnej novej výzvy. 

Pod vedením pána Bernáta sa po rokoch roz-
siahlych zmien a transformácií stalo družstvo 
stabilnou firmou s konkrétnym, aj keď trochu 
zredukovaným výrobným programom, ktorý si 
vyžiadala zmena spoločensko-ekonomických 
nastavení celej našej krajiny. 
Dnes sa s vybudovaným moderným technic-
kým zázemím venuje kovovýrobe a výrobe 
technickej galantérie. 
Pôvodne družstvo od svojho založenia v roku 
1960 podnikalo v oblasti služieb. Poskytovalo 
strážnu službu a drobné služby ako oprava pl-
niacich pier, výroba pečiatok, kľúčová služba, 
zasklievanie okien, rámovanie obrazov a od 
roku 1967 rozšírilo svoje portfólio aj o výrob-
né činnosti v oblasti kovovýroby a koženej ga-
lantérie. 

Angažuje sa aj za bránami topoľčianskeho 
družstva. V našom združení COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO sa v roku 2011 stal čle-
nom kontrolnej komisie a od roku 2016 je jej 
predsedom.
Aj keď sa to zdá priam neuveriteľné, náš jubi-
lant nedávno oslávil 60. narodeniny. Obklo-

pený kolegami uprostred úspešného obdobia 
družstva, ktoré riadi. 
Ale najmä obklopený svojimi najbližšími, kto-
rí mu, ako často sám hovorí, dodávajú najviac 
energie a sily na ďalšie malé či väčšie víťazstvá.

Do skupiny šesťdesiatnikov vstúpil aj Ing. Mi-
roslav Karabinoš. Tento východniar sa narodil 
v Námestove, no celý svoj doterajší život prežil 
neďaleko Prešova v obci Široké. 

Po získaní vysokoškolského diplomu a krátkom 
zastavení v JRD Branisko v Širokom a v  štát-
nom podniku ZPA Prešov, nastúpil v júli 1988 
do výrobného družstva Elektroplast. Stal sa 
samostatným odborným technickým pracov-
níkom pre riadenie a kontrolu akosti výroby. 
Neskôr v roku 2001 prešiel do funkcie vedúce-
ho technológa – konštruktéra a krátke obdobie 
v  roku 2006 pracoval ako výrobno-technický 
námestník. Popritom bol aktívny v kontrolnej 
komisii družstva, celých 6 rokov od roku 2000 
bol jej predsedom. 

Dňa 16. novembra 2006 bol mimoriadnou 
členskou schôdzou zvolený za predsedu druž-
stva. A je ním už štvrté volebné obdobie. 
Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu pre-
šlo družstvo veľkými zmenami. Jasne si zadefi-
novali ďalšie napredovanie a rozvoj. Tým boli 
zredukované neperspektívne výrobné činnosti 
z produktov pre dom a záhradu, záhradných 
pomôcok a dekorácií, športových potrieb, elek-
trických skúšačiek napätia, technických výlis-
kov či výroby foriem a nástrojov. Na druhej 
strane sa pozornosť venovala modernizácii 
technického vybavenia a systému práce v plas-
tikárskej výrobe. 

Zlepšili sa aj pracovné podmienky zamestnan-
cov a čo je najdôležitejšie, zmenil sa výrobný 
sortiment na efektívne a moderné produkty. 
Čas ukázal, že to boli síce odvážne, ale dob-
ré rozhodnutia. Skutočne priniesli plánova-
nú prosperitu a dobré meno družstva doma aj 
v zahraničí. 
Pán Karabinoš svojím vzťahom k práci, pra-
covnými výsledkami a skúsenosťami je príkla-
dom pre ostatných, no popritom je aj manažé-
rom, ktorý chápe problémy iných a snaží sa im 
pomáhať.
Od roku 2013 aktívne pôsobí v predstavenstve 
nášho združenia COOP PRODUKT SLOVEN-
SKO. 

Náš oslávenec si dokáže plnohodnotne zorga-
nizovať aj voľný čas. Vieme ho stretnúť pri sta-
rostlivosti o svoj dom i záhradu. Ale na prvom 
mieste je pre neho určite rodina. Veď čas strá-
vený s najbližšími, najmä s vnúčatami, je pre 
neho tým najväčším impulzom do všetkých 
ďalších dní. 

Ak má človek za sebou hmatateľné výsledky, 
nemá dôvod na nostalgiu. Ba naopak, môže sa 
s hrdosťou pozrieť späť. 
Všetci naši jubilanti majú za sebou výsledky, 
ktoré nemusia skrývať.  Sú  skutočné a zreteľné. 
Prajem im do všetkých ďalších dní za nás všet-
kých šťastíčko, zdravíčko a aj nový pracovný 
elán s nekonečnou dávkou energie.
Nech je takýchto manažérov v našom výrob-
nom družstevníctva čo najviac. 
      

Ing. Iveta Chmelová
   predsedníčka

COOP PRODUKT SLOVENSKO

Každému z nás dni ako kvapky vody pomedzi prsty pretekajú. Rátať ich 
však určite netreba. Pribudnutý sivý vlas predsa neznamená sivý svet. 
Znamená len skúsenosť a čoraz väčšiu zrelosť. 
Dovolím si tvrdiť, že naši súčasní jubilanti sú naozaj skúsení družstevní 
manažéri. Hoci podobne ako u mnohých ostatných, ani ich prežité dni asi 
neboli len ódou o šťastí.
Dovoľte mi, aby som ich bližšie priblížila.   
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zo života N.O.

Lásku na prvý pohľad vnímajú nevidiaci a slabozrakí dotykom, sluchom či nádychom...
Aj takýto slogan bol pre nás dôvodom opäť sa zúčastniť dňa 23. septembra 2022 na celoštátnej fi-
nančnej zbierke. Naše dobrovoľníčky - Radka, Natálka, Janka a Alenka z I. S triedy SSOŠ Poprad, 
„zabojovali“ za zlepšenie života tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, ponúkali biele pas-
telky za dobrovoľný príspevok. 
Ďakujeme všetkým prispievateľom a symbolicky posielame BIELU PASTELKU.

Natália s tímom

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sme boli s I. A triedou SSOŠ Poprad, odbor 
autoopravár dňa 22. októbra 2022 na exkurzii v Autonove – autorizovaný predaj a servis 
vozidiel Škoda, Seat, Hyundai, Ford. Firma Autonova vykonáva okrem predaja vozidiel 
aj ich servis, karosárske práce, emisnú kontrolu a mnoho iných komplexných služieb. 
Žiakom bol prezentovaný celý proces fungovania autoservisu. Všetci s nadšením priví-
tali túto exkurziu a odchádzali s novými poznatkami o fungovaní autoservisu. V závere 
prehliadky sme navštívili autosalón Škoda.

Mgr. Milan Lučanský

Podobne je na tom online kon-
ferencia Readycon, ktorá priná-
ša poznatky o meniacom sa trhu 
práce priamo do tried stredných 
škôl po celom Slovensku. Určená 
je predovšetkým pre maturantov. 
Tento rok sa ne nej zúčastnili štu-
denti IV. E triedy našej SSOŠ v Po-

prade. Relácie o možnostiach bu-
dúceho uplatnenia boli v októbri 
vysielané paralelne vo viacerých 
oblastiach. My sme si vzhľadom 
na odborné zameranie vybrali 
elektrotechniku a stavebníctvo. 
Organizátori tento rok pripravili 
navyše digitálnu BROŽÚRU PRÍ-

LEŽITOSTÍ, ktorú rozpošleme 
všetkým maturantom. Môže im 
byť inšpiráciou pri ich vstupe do 
ďalšieho pracovného alebo študij-
ného života.
        

Ing. Jarmila Perháčová

Že je na Orave dobre a zdravo, sme sa opäť presvedčili 12. októbra 2022, 
keď sme sa so žiakmi IV.E a I.S triedy popradskej SSOŠ rozhodli spo-
znávať detailnejšie životné príbehy tých, o ktorých živote a diele učíme. 
Začali sme v Jasenovej – rodisku Martina Kukučína, následne sme pre-
šli cez Vyšný Kubín do Dolného. Nevynechali sme ani pôsobisko nášho 
najväčšieho básnika s bodkovanou mašľou Pavla Országa Hviezdoslava.

Navštívili sme Oravské múzeum a Čaplovičovu knižnicu v Dolnom Ku-
bíne. Po obedňajšej prestávke sme našu cestu ukončili návštevou Flori-
novho domu.
Literárna exkurzia naplnila naše očakávania. Raz vidieť je viac ako sto-
krát počuť.

Mgr. Anna Mašanová

V dňoch od 20. do 23. septembra 
2022 sa 61 žiakov tretieho roční-
ka našej Súkromnej strednej od-
bornej školy v Poprade zúčastnilo 
na kurze ochrany života a zdravia 
v Lesnici v hoteli Pieniny.
Čas strávený v lone prekrásnej 
prírody Pienin prispel k utuženiu 
kolektívu, ale hlavne k získaniu 
vedomostí a zručností o ochra-
ne zdravia a života, o správaní 
sa v prírode a o poskytnutí prvej 

pomoci. Túra na Sokolicu, cyklo-
túra pozdĺž Dunajca a následný 
rafting poriadne preverili fyzické 
možnosti žiakov. Šťastní, že došli 
do cieľa, sa niektorí hodili do vôd 
tejto malebnej rieky napriek tomu, 
že ortuť teplomera ukazovala iba  
8 stupňov. Vôbec to neprekáža-
lo, pretože v hoteli už na všetkých 
čakala perfektne vyhriata sauna 
a bazén.

Štyri dni ubehli ako voda v Dunaj-
ci a nám už neostáva nič iné, len sa 
tešiť na nový kurz a nové zážitky 
v júni 2023.

  Mgr. Zita Kakalejčíková 

Biela pastelka v Poprade

Exkurzia Autonov

Konferencia Readycon
Kvalitné a zmysluplné podujatia sa stávajú tradíciou. 

Literárna exkurzia

Kurz ochrany života a zdravia – PIENINY

Náš nový záhon

Po dvojročnej odmlke spôsobenej epidémiou COVID-19 sa riaditeľke 
zariadenia DOSOS, nezisková organizácia v Sobranciach Bc. Eve Dobia-
šovej podarilo znova úspešne pripraviť druhý ročník projektu s názvom 
„Barlička nádeje“. Prijímatelia sociálnych služieb z nášho zariadenia a zo 
zariadení Domova sociálnych služieb ONDAVA, Domova sociálnych 
služieb LUMEN a Zariadenia pre seniorov Sobrance sa zapojili do ne-
formálneho vzdelávania - zážitkovo tvorivých aktivít.

Prevencia kriminality predvedená zásahovou jednotkou NAKA, pri kto-
rej si prijímatelia a ostatní návštevníci mohli pozrieť rôzne druhy zbraní, 
maskovacie oblečenie, policajné vozidlá, terénne vozidlá s možnosťou 
vyskúšať si jazdu s inštruktorom.

Prevenciu proti požiarom zabezpečili hasiči Okresného riaditeľstva 
v Michalovciach. Účastníci si vyskúšali priame hasenie požiaru, pozreli 
si vybavenie hasičského auta a uniformy. Hasiči mali počas podujatia aj 
priamy zásah.

Lesnú pedagogiku predviedla Ing. Lucia Hanková. Návštevníci si vy-
počuli zvuky, ktoré vydávajú rôzne druhy zvierat a spoznávali dreviny 
rastúce v našich lesoch. Mohli si obkresliť šablóny listov, húb a zahrať si 
vedomostnú hru „koleso šťastia“.

Červený kríž sa zameral na ukážky umelého dýchania, ošetrenia základ-
ných poranení a stabilizovanú polohu, ktorú si vyskúšali všetci účastníci 
Barličky nádeje.
 
Vďaka dopravnému ihrisku Onder si mohli účastníci vyskúšať jazdu na 
motokárach a precvičiť základné pravidlá cestnej premávky.

Novinkou druhého ročníka bolo komentované pozorovanie oblohy pre-
nosným ďalekohľadom a vzdelávacie astronomické puzzle zabezpečené 
Krajskou hvezdárňou a Zemplínskym kultúrnym centrom, ktoré zastu-
povala Mgr. Erika Demčáková. Ich cieľom je starať sa o rozvoj nehmot-
ného kultúrneho dedičstva, prevenciu negatívnych javov, šírenie infor-
mácii vedy a neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie.

O dobrú zábavu a muzikoterapiu sa postarala hudobná skupina Fleg-
ment. Pred vyhodnotením aktivít si všetci zatancovali spoločný zmys-
lový tanec „Labadu“. Zároveň bolo zabezpečené občerstvenie, s ktorým 
pomáhali žiaci SSOŠ Bardejov. Každý s účastníkov podujatia bol odme-
nený darčekom, ktorý pripravili prijímatelia spolu s pracovníkmi nášho 
zariadenia.

Naše pozvanie na túto akciu prijalo mnoho osobností z verejného aj 
kultúrneho života. Záštitu nad týmto podujatím prevzal pod svoje kríd-
la primátor mesta Sobrance Ing. Pavol Džurina a Ing. Iveta Chmelová, 
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktorá je krstnou ma-
mou nášho zariadenia. Prispela nám aj finančným darom, bez ktorého 
by nebolo možné zorganizovať túto akciu. Doniesla so sebou tiež darče-
ky pre prijímateľov nášho zariadenia. Vyzdvihla dôležitosť spájania zdra-
vých ľudí s hendikepovanými prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré 
sú najúčinnejšou formou vzdelávania, keď dochádza k prieniku infor-
mácií medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou a zároveň aj k zvý-
šeniu integrácie prijímateľov zariadení do spoločenského života.

Zároveň sa chceme poďakovať Mgr. Ľubomírovi Čekanovi, riaditeľovi 
SSOŠ Bardejov, ktorý prišiel so svojimi žiakmi napriek tomu, že mal veľa 
pracovných povinností spojených so začiatkom nového školského roka. 
Naše poďakovanie za podporu patrí taktiež všetkým hosťom.

  Kolektív DOSOS, n. o.

Jarné obdobie bolo v neziskovej organizácii Dosos n.o., Sobrance plné radosti, zhonu a prá-
ce, keď sme zhotovovali záhon v našom zariadení. Začali sme s úpravou terénu a zhotove-
ním samotnej konštrukcie. Samotný záhon sme s pomocou prijímateľov naplnili zeminou. 
Samotná výsadba jednotlivých rastlín prebiehala priebežne. Spoločne sme si vysadili para-
dajky, papriku, uhorky, šalát, reďkovku a špenát. Snažili sme sa o to, aby sme oboznámili 
našich prijímateľov s prácou a starostlivosťou o rastliny. Počas pracovnej terapie sa učíme 
zvládať rôzne formy práce napr. sadenie, polievanie, okopávanie. Prijímatelia sa tešili na 
prácu v záhone a z prvej ochutnávky našej úrody.

Jana Jarecká

Barlička nádeje



zo života SSOŠ

Na základe dlhoročnej a dobrej spolupráce s Ligou proti rakovine bol 
našej škole ako jedinej z Popradu ponúknutý vzdelávací preventívny 
projekt, ktorý sa uskutočnil dňa 9. septembra 2022 v telocvični našej Sú-
kromnej strednej odbornej školy.

Bolo to interaktívne dopoludnie so stanovišťami, na ktorých medici 
predstavili 60 žiakom zaujímavou formou jednotlivé druhy onkologic-
kých ochorení a oboznámili ich s prevenciou.

Stanovištia boli zamerané na kožu, prsníky/semenníky, hrubé črevo, 
pľúca, HPV vírus, psychické zdravie. Okrem medikov tu boli aj členovia 
organizácie „Nie rakovine“, ktorej hlavný sekretár, známy novinár Patrik 
Herman, bol zároveň moderátorom celého podujatia.

Táto interaktívna forma vzdelávania mala u žiakov veľký úspech, každý 
si odniesol nielen tričko s logom organizácií, drobné darčeky za aktivi-
ty, ale najmä dôležité a užitočné informácie, ktoré môže odovzdať ďalej 
svojim rodičom, starým rodičom, známym. Pochopili, že včasná infor-
movanosť môže zachrániť ľudský život. 

Príjemné dopoludnie umocnil samotný Patrik Herman, ktorý veľmi 
priateľskou formou dokázal našim žiakom porozprávať aj o nie celkom 
jednoduchých témach. Bol nadšený z reakcií, zo znalostí, záujmu zúčast-
nených. Chválil všetko a všetkých, čo nás nesmierne potešilo, svedec-
tvom je aj jeho príspevok na Facebooku.

Prítomní boli aj redaktor a kameraman mestskej TV Poprad, ktorí tak-
tiež ocenili zmysluplnosť a dôležitosť podujatia.

Celá akcia bola tímová spolupráca. Zapojilo sa vedenie školy, majstri od-
borného výcviku, personál kuchyne, učitelia a, samozrejme, naši žiaci, 
ktorí zanechali veľmi dobrý dojem.  

Mgr. Ľudmila Mačáková

Keď nás užitočné informácie môžu zachrániť
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zo života SSOŠ

Aj v tomto školskom roku sa otvorili brány našej 
strednej školy novým žiakom – prvákom. Štu-
denti z odborov kozmetik, animátor voľného 
času, operátor drevárskej a nábytkárskej výro-
by, styling a marketing, grafik tlačových médií, 
kaderník, manikér a pedikér, hostinský a kraj-
čír začali od septembra s očakávaním študovať 
v prvých ročníkoch našej školy v Bardejove.  
Dobrým zvykom a tak trochu aj tradíciou sa 
stalo, že do stavu študentského ich uvádza sláv-
nostná imatrikulácia.
Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. 
Dňa 10. októbra 2022 si staršie študentky od-
boru animátor voľného času a kozmetik pri-
pravili pre prvákov veselé a zábavné súťaženie. 
Naši prváci zvládli s nadhľadom všetky pre-

kážky, ktoré boli pre nich výzvou. Všetci do-
stali imatrikulačný list priamo z rúk riaditeľa 
školy a stali sa tak oficiálnymi študentmi. Ak sa 
s takýmto nasadením a odhodlanosťou pustia 
aj do štúdia, výborné výsledky budú pre nich 
samozrejmosťou. Tak smelo do toho!

         Mgr. Michaela Popjaková

Študijný odbor styling a marketing je svojím obsahovým zameraním, 
ale i formou vyučovania, veľmi netradičným a jedinečným odborom. 
Umožňuje študentom získať kľúčové kompetencie potrebné na pracov-
nom trhu a súčasne ho motivuje na celoživotné vzdelávanie, ktoré je pre 
študentov nevyhnutné pri práci s meniacou sa módou. Jednou z mo-
derných a efektívnych vyučovacích metód v tomto študijnom odbore sú 
projektové cvičenia, ktoré majú žiaka viesť k zmysluplnému využívaniu 
získaných vedomostí a súčasne ho motivovať na rozvoj zručností v ob-
lasti módy a módnej tvorby. Už od prvého ročníka sa študenti počas vy-
učovania oboznamujú s jednotlivými textilnými technikami. 
Preto sme spolu so študentami našej bardejovskej školy využili ponuku 
textilného workshopu v dielňach HOS, kde im lektorka kurzu predvied-
la maľbu na textil, oboznámila ich s farbami, technologickým postupom 
a zároveň si mohli túto techniku aj vyskúšať.
Študenti pri práci na svojich doplnkoch – taškách využili rôzne šablóny, 
pečiatky, textilné farby a techniku tupovania. Svoje práce doplnili kon-
túrou a zafixovali žehlením. 
Takáto metóda vyučovania je skutočným obohatením, preto ju budeme 
v budúcnosti viac využívať. 

 Mgr. Michaela Popjaková

Naša stredná odborná škola ponúka 4-ročné 
štúdium v odbore animátor voľného času. Jeho 
podstatou je naučiť študentov pripraviť, pro-
jektovať, usmerňovať a organizovať voľný čas 
v rôznych kultúrnych, výchovných a vo vzde-

lávacích zariadeniach, v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti, v  oblasti cestovného ruchu, kú-
peľníctva, zdravia a športu.

Študentky 2. ročníka tohto študijného odboru 
si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom 
v našej škole overili aj v praxi. Svoju odbor-
nú prax začali už prípravou imatrikulácie pre 
študentov prvého ročníka, pripravili si tvori-
vé dielne, vyskúšali novú výtvarnú techniku – 
enkaustiku a aj zaujímavé dopoludnie pre deti 
v Materskej škole Richvald u nás v Bardejove. 
Študenti si zatiaľ v rámci aplikačných úloh vy-
skúšali predovšetkým výtvarné animačné čin-

nosti, samostatnú prácu, tvorivosť a komuni-
káciu s deťmi. 
Do budúcna nás čaká ešte veľa nových aktivít, 
pri ktorých bude rozhodujúca fantázia, tvori-
vosť a kreativita študentov tohto zaujímavého 
odboru. 

 Mgr. Michaela Popjaková

Imatrikulácia

Textilný workshop

Animátor voľného času

Prinášať nové moderné prvky do výchovno-
-vzdelávacieho procesu je v súčasnosti plnej 
rôznorodých technológií priam nevyhnutné. 
Preto sme sa aj my v Súkromnej strednej od-
bornej škole v Bardejove rozhodli zapojiť do 
vyhlásenej prvej grantovej výzvy Nadácie VSE 
– Podpora malých inovácií a vypracovali sme 
projekt Inovatívneho vzdelávania v oblasti krá-
sy a vizáže. Sme veľmi radi, že náš projekt zau-
jal a z celkového počtu vyše 130 vypracovaných 
žiadostí sme boli vybraní a zaradení medzi 23 
úspešných podporených žiadateľov. Všetky 
vybrané projekty sa týkali zlepšenia podpory 
vedy a vzdelávania, umenia, kultúry alebo ob-
lasti ochrany životného prostredia. 

V našom prípade sa nám podarilo vytvoriť 
kvalitné zázemie pre odbornú učebňu na pro-
fesionálnu prípravu žiakov z odborov zaobera-
júcich sa starostlivosťou o krásu, vizáž, styling 
a marketing. Žiaci sa naučili pracovať s profe-
sionálnym vybavením, ku ktorému v domá-
com prostredí nemajú prístup, ani možnosť si 
ho zaobstarať. Vedia kvalitne spracovať a od-
prezentovať výsledky svojej práce, ktorú sami 

zrealizovali s pomocou kvalitného materiálno-
-technického vybavenia. Zvýšila sa ich odbor-
ná úroveň, sebavedomie, sebarealizácia. Nau-
čili sa pracovať s profesionálnym vizážistickým 
vybavením, softvérmi, fotoštúdiom, fotoapa-
rátom, tlačiarňou. Škole sa podarilo prostred-
níctvom tohto moderného inovatívneho štýlu 
vzdelávania zvýšiť aj svoj kredit medzi konku-
renčnými školami v meste. Pomocou zmoder-
nizovania vzdelávacieho procesu sa skvalitnila 
príprava žiakov na ich budúce povolanie a zvý-
šila sa zároveň aj ich šanca na lepšie uplatnenie 
sa na trhu práce. 

Ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku pro-
jektu, sa nám vďaka veľkorysej podpore Nadá-
cie VSE podarilo úspešne dosiahnuť. Celé vy-
bavenie novej modernej učebne, zaobstarané 
v rámci poskytnutého finančného príspevku 
z prvej grantovej výzvy VSE, bude aj naďalej 
využívané počas ďalšieho vzdelávania žiakov 
našej školy v rámci rôznych študijných i učeb-
ných odborov. Úprimne ďakujeme.

Mgr. Ľudmila Daňková

Inovatívne vzdelávanie v oblasti 
krásy a vizáže vďaka Nadácii VSE



legislatíva

b)  občan, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 
o 70 % v porovnaní so zdravou osobou, a kto-
rá najmenej šesť po sebe nasledujúcich ka-
lendárnych mesiacov pred nástupom do za-
mestnania nepracovala ani nevykonávala 
samostatnú zárobkovú činnosť.

 
V tejto novej úprave sa zohľadní pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, 
ako aj nevykonávanie závislej činnosti alebo 
podnikania pred zamestnaním sa v chránenej 
dielni alebo na chránenom pracovisku. Snažili 
sme sa na rokovaní s Ministerstvom práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR skrátiť aspoň obdobie zo 
šesť na tri mesiace, ale ministerstvo v tejto otáz-
ke odmietalo ustúpiť s ohľadom na požiadavku 
EÚ a trend podpory otvoreného zamestnávania.

•  Vypustenie príspevku na udržanie občana 
so zdravotným postihnutím v zamestnaní 
(§ 56a) z dôvodu dlhodobo nízkeho záujmu 
o tento príspevok a jeho budúce zastrešenie 
prostredníctvom projektov a programov, 
ktoré majú za cieľ najmä podporiť tvor-
bu nových pracovných miest pre občanov 
so zdravotným postihnutím na otvorenom 
trhu práce. Napriek našim pripomienkam 
o rozhodnutí „od stola“ bez dôkladnejšie-
ho prieskumu a argumentom o tom, že § 56 
bol práve ustanovením, ktoré podporova-
lo otvorený trh práce, naše pripomienky sa 
nestretli s porozumením navrhovateľa záko-
na, ktorý chcel zákon „čistiť“. Ostáva tak len 
dúfať, že sľub, ktorý sme dostali, bude aj na-
plnený a že podpora zamestnávateľom bude 
poskytnutá prostredníctvom sľubovaných 
projektov.

•  Poskytovanie príspevku na činnosť pra-
covného asistenta (§ 59) ostáva obligatór-
nym, napriek pôvodnému návrhu na jeho 
fakultatívny charakter (nebol by zákonom 
garantovaný nárok na poskytnutie tohto 
príspevku). Príspevok mal byť schvaľovaný 
výborom pre otázky zamestnanosti v sna-
he posúdiť potrebu pracovnej asistencie, čo 
sme dôrazne odmietli.

•  Zavedenie vekového limitu na účely ná-
roku čerpania príspevkov na podporu za-
mestnávania občana so zdravotným postih-
nutím, vzhľadom na poskytovanie služieb 
zamestnanosti ekonomicky aktívnemu oby-
vateľstvu, ktoré podľa vyjadrenia navrhova-
teľa zákona trvá iba do dovŕšenia veku po-
trebného na nárok na starobný dôchodok. 

S týmto návrhom sme zásadne nesúhlasili, 
odvolávajúc sa aj na medzinárodnú legisla-
tívu, avšak bez úspechu.

•  Novela zákona tiež reaguje na požiadavky 
aplikačnej praxe a umožňuje vykonávanie 
práce z domu, avšak bude limitovaná naj-
viac 10 dňami v kalendárnom mesiaci po 
dohode so zamestnávateľom a po schvále-
ní úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Naša požiadavka umožnenia práce v do-
mácnosti bez limitácie ak je, samozrejme, 
odôvodnená, nebola na rokovaniach akcep-
tovaná pre obavu zo zneužívania chránené-
ho zamestnávania.

•  S výkonom práce z domu tiež súvisí nové 
ustanovenie, ktoré upravuje, že za čas, po-
čas ktorého zamestnanec so zdravotným 
postihnutím so sťaženým prístupom na trh 
práce vykonával prácu zo svojej domác-
nosti, sa za prevádzkové náklady chráne-
nej dielne alebo chráneného pracoviska po-
važujú iba náklady na celkovú cenu práce 
zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravot-
ným postihnutím.

•  Taktiež sa zavádza paušál na náklady súvi-
siace so zabezpečovaním administratívy 
chráneného pracoviska vo výške 6 % z výš-
ky príspevku poskytnutého podľa § 60 zá-
kona. Uvedené vyplynulo z aplikačnej praxe 
a malo by zjednodušiť administratívnu ná-
ročnosť poskytovania príspevku na prevádz-

kové náklady chránenej dielne alebo chráne-
ného pracoviska podľa § 60 zákona.

•  Podarilo sa nám tiež predĺžiť lehotu, v ktorej 
má chránená dielňa alebo chránené praco-
visko povinnosť oznámiť zmenu sídla na 
5 pracovných dní po uskutočnení zmeny  
(z pôvodného návrhu najneskôr 30 kalen-
dárnych dní pred uskutočnením zmeny).

•  Novelou zákona sa vypúšťajú umiestňova-
cí príspevok integračnému podniku (§ 53f) 
a vyrovnávacie príspevky (53g,) ktoré budú 
upravené v zákone č. 112/2018 Z. z. o so-
ciálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, 
čo zabezpečuje komplexnosť tohto zákona 
(úprava aj financovanie týchto príspevkov je 
v tomto osobitnom zákone, ktorý je tiež od 
1. 1. 2023 novelizovaný). 

Veľmi významným v novele zákona je aj pre-
chodné ustanovenie k úpravám účinným od  
1. januára 2023, keď sa z hľadiska právnej istoty 
ustanovuje, že občan so zdravotným postihnu-
tím, ktorý bol v chránenej dielni či na chráne-
nom pracovisku zamestnaný ku dňu 1. januá-
ra 2023, sa považuje za občana so zdravotným 
postihnutím so sťaženým prístupom na trh 
práce podľa nového znenia zákona. Uvedená 
zmena sa bude týkať len všetkých nových za-
mestnancov, ktorí do chráneného zamestnania 
nastúpia od 1. januára 2023.

JUDr. Monika Zatkalíková

Kľúčovým cieľom novely zákona č. 5/2004  
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov účinnej od 1. januára 2023 („novela 
zákona“) je upraviť právny rámec poskytova-
nia finančných príspevkov v rámci aktívnych 
opatrení na trhu práce („AOTP“) a zabezpečiť 
zosúladenie zákona s aktuálnymi potrebami 
aplikačnej praxe najmä v oblasti podpory za-
mestnávania občanov so zdravotným postihnu-
tím a zamestnávania štátnych príslušníkov tre-
tích krajín.
 
Pretože viaceré členské družstvá majú zriadené 
chránené dielne, v ďalšom sa budeme venovať 
len tým zmenám v novele zákona, ktoré budú 
mať dosah na zamestnávateľov pôsobiacich vo 
výrobnom družstevníctve, ktorí sa venujú za-
mestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím. 
V rámci AOTP sa má podľa slov tvorcu zákona 
„zabezpečiť presun z menej účinných programov 
na účinnejšie a zlepšiť stav zamestnávania ťažko 
zdravotne postihnutých osôb na otvorenom trhu 
práce“. Novela zákona sa zaoberá najmä reví-
ziou právneho rámca poskytovania finančných 
príspevkov v rámci AOTP na účely zlepšenia ich 
efektívnosti a účinnosti.

Pôvodný návrh novely zákona obsahoval viace-
ré ustanovenia, ktorými by sa stav chráneného 
zamestnávania pre zamestnávateľov výrazne po-
horšil. Prostredníctvom Republikovej únie za-

mestnávateľov sme z pozície záujmového zdru-
ženia COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako aj 
Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN v au-
guste zásadne pripomienkovali na Ministerstve 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR sporné usta-
novenia novely zákona. Viaceré z nich sa nám 
podarilo odstrániť alebo aspoň zmierniť.

Rozpory, na ktorých sme sa nedohodli, sme ďa-
lej koncom septembra prezentovali na Hospo-
dárskej a sociálnej rade SR, pričom až na tomto 
rokovaní sa nám podarilo dohodnúť pre nás zá-
sadnú vec, aby príspevok na činnosť pracovného 
asistenta poskytovaný v súlade s § 59 naďalej zo-
stal obligatórnym (právne nárokovateľným). Na 
niektorých našich pripomienkach sme sa však 
nedohodli, a tak od januára 2023 bude platiť, že 
napr. príspevky na služby zamestnanosti (okrem 
príspevku na činnosť pracovného asistenta) sa 
budú poskytovať už len na zamestnancov so 
zdravotným postihnutím so sťaženým prístu-
pom na trh práce do dovŕšenia veku potrebného 
na nárok na starobný dôchodok. A to napriek 
tomu, že nariadenia Európskej únie (EÚ) takú-
to požiadavku neukladajú, tzn., že. štát sprísňuje 
podmienky, ktoré nám stanovujú európske na-
riadenia.

Ťažko možno súhlasiť s tvorcom zákona, že sa 
novelou zákona zlepší stav zamestnávania ťaž-
ko zdravotne postihnutých osôb na otvorenom 

trhu práce. Takéto vyjadrenia sú vágne a nema-
jú oporu v konkrétnych ustanoveniach zákona.

Vo vzťahu k chránenému zamestnávaniu 
v družstvách by novela zákona mala priniesť 
tieto zmeny:

•  Cieľom novely zákona v oblasti podpory za-
mestnávania občanov so zdravotným po-
stihnutím je posilnenie podpory zamestná-
vania občanov so zdravotným postihnutím 
na otvorenom trhu práce. O tomto trende 
sme vás informovali už v minulom období, 
keď boli vytvorené pracovné skupiny v súla-
de s požiadavkou EÚ. Výsledkom týchto ak-
tivít bude úprava definície chránenej dielne 
a chráneného pracoviska (§ 55 ods. 3) tak, 
že v chránených dielňach alebo na chráne-
ných pracoviskách budú môcť byť na účely 
preplácania nákladov zamestnávateľom za-
mestnaní len občania so zdravotným po-
stihnutím so sťaženým prístupom na trh 
práce, pričom tento pojem podľa novej defi-
nície zahŕňa občanov:

a)  občan so zdravotným postihnutím so sťaže-
ným prístupom na trh práce je fyzická osoba, 
ktorá pred prijatím do pracovného pomeru 
na pracovné miesto má pokles schopnosti vy-
konávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % 
v porovnaní so zdravou osobou,

Čo sa mení v chránenom zamestnávaní?
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Novela Zákonníka práce je transpozíciou 
smerníc EÚ. Jej cieľom je predovšetkým to, aby 
pracovné podmienky (t. j. aj mzdové podmien-
ky) a podmienky zamestnávania boli transpa-
rentné (zamestnanec musí vedieť, za akých 
podmienok bude vykonávať prácu) a predvída-
teľné (zamestnanec musí vedieť, kedy a v akom 
rozsahu bude vykonávať prácu). 
Zamestnávateľ je od 1. novembra 2022 povinný 
v pracovnej zmluve dohodnúť tieto všeobecne 
podstatné náležitosti:
a) druh práce a jeho stručná charakteristika,
b)  miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo 

inak určené miesto) alebo miesta, ak ich je 
viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce 
určuje zamestnanec,

c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky.
Okrem uvedených je zamestnávateľ povinný 
v pracovnej zmluve dohodnúť osobitné povin-
né náležitosti konkrétnej formy práce – naprí-
klad dohodnutie pracovného pomeru na urči-
tý čas, dohodnutie kratšieho pracovného času. 
Pri ostatných pracovných podmienkach a pod-
mienkach zamestnávania má zamestnávateľ 
možnosť sa rozhodnúť, či ich oznámi zamest-
nancovi vo forme písomnej informácie, alebo 

ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie 
pracovné podmienky. Ak pracovná zmluva ne-
obsahuje ďalšie pracovné podmienky, zamest-
návateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi 
písomnú informáciu o jeho pracovných pod-
mienkach a podmienkach zamestnávania naj-
menej v rozsahu údajov:
a)  spôsob určovania miesta výkonu práce ale-

bo určenie hlavného miesta výkonu práce, 
ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré 
miesta výkonu práce,

b)  ustanovený týždenný pracovný čas, údaj 
o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracov-
ného času vrátane predpokladaných pracov-
ných dní a vyrovnávacieho obdobia, rozsah 
a čas poskytnutia prestávky v práci, nepretr-
žitého denného odpočinku a nepretržitého 
odpočinku v týždni, pravidlá práce nadčas 
vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu 
nadčas,

c)  výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia,
d)  splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane vý-

platných termínov,
e)  pravidlá skončenia pracovného pomeru, 

dĺžka výpovednej lehoty alebo spôsob jej ur-
čenia, ak v čase poskytnutia informácie nie 
je známa lehota na podanie žaloby o urče-

nie neplatnosti skončenia pracovného po-
meru,

f)  právo na odbornú prípravu poskytovanú za-
mestnávateľom, ak sa poskytuje a jej rozsah.

Zákonník práce zároveň určuje, v akých leho-
tách je zamestnávateľ povinný poskytnúť za-
mestnancovi písomnú informáciu. Tieto in-
formácie môžu byť zároveň uvedené aj priamo 
v  pracovnej zmluve, čím by bola informačná 
povinnosť zamestnávateľa v uvedenom rozsa-
hu splnená. Informáciu zamestnávateľ posky-
tuje v listinnej podobe. Zamestnávateľ môže 
túto poskytnúť aj v elektronickej podobe, ak 
má zamestnanec k takejto informácii prístup, 
môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ 
uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.
 
Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej do-
hody medzi zamestnávateľom a zamestnan-
com:
a)  ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachová-

vať mlčanlivosť o svojich pracovných pod-
mienkach vrátane mzdových podmienok 
a o podmienkach zamestnávania,

b)  ktoré zamestnancovi zakazujú výkon inej 
zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom 
určeného pracovného času (tým nie je do-
tknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti 
podľa § 83 alebo podľa osobitných predpi-
sov), sú neplatné.

Doručovanie písomností 
Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, 
zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo 
vzniku, zmeny a zániku povinností zamest-
nanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, príp. 
dohody o práci vykonávanej mimo pracovné-
ho pomeru, musia byť doručené zamestnan-
covi do vlastných rúk. Od 1. novembra 2022 
písomnosti doručované poštovým podnikom 
zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu za-
mestnanca, ktorá je mu známa, ako doporu-
čenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do 
vlastných rúk“, pričom sa nesmie určiť odberná 
lehota kratšia ako desať dní.

Skúšobná lehota pri pracovnom pomere na 
určitý čas
V pracovnej zmluve možno dohodnúť skú-
šobnú lehotu, ktorá je najviac tri mesiace, 
a  u  vedúceho zamestnanca v priamej riadia-
cej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo čle-
na štatutárneho orgánu je najviac šesť mesia-

cov. Od 1. novembra 2022 sa u zamestnanca 
s pracovným pomerom na určitý čas nesmie 
dohodnúť skúšobná lehota dlhšia ako polovi-
ca dohodnutého času trvania pracovného po-
meru. Skúšobnú lehotu nie je možné dohodnúť 
v prípade opätovne uzatváraných pracovných 
pomerov na určitý čas.

Odstupné a odchodné v prípade smrti za-
mestnanca
Zákonník práce účinný od 1. novembra 2022 
rieši aj právo pozostalých na plnenie vyplýva-
júce zo skončenia pracovného pomeru v prí-
pade, ak pracovný pomer zamestnanca zani-
kol smrťou pred dátumom riadneho skončenia 
pracovného pomeru. Peňažné nároky zamest-
nanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvorná-
sobku jeho priemerného mesačného zárobku 
prechádzajú mzdové nároky z pracovného po-
meru na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním 
žili v čase smrti v domácnosti. Vo všeobecnos-
ti zamestnancovi, ktorému bola doručená vý-
poveď alebo ktorý uzavrel dohodu o skoče-
ní pracovného pomeru, vzniká za zákonných 
podmienok pri skončení pracovného pomeru 
nárok na odstupné alebo nárok na odchodné. 
Ak zamestnanec pred uplynutím výpovednej 
lehoty alebo pred dohodnutým dňom skonče-
nia pracovného pomeru zomrie, jeho pracov-
ný pomer smrťou zaniká. V zmysle doterajšej 
právnej úpravy pri zániku pracovného pome-
ru tomuto zamestnancovi nárok na odstupné 
a odchodné nevznikol. Novela Zákonníka prá-
ce účinná od 1. novembra 2022 pre túto situá-
ciu ustanovuje, že na účely odstupného a od-
chodného sa za deň skončenia pracovného 
pomeru výpoveďou alebo dohodou považuje 
deň smrti zamestnanca. Nárok na odstupné 
a odchodné spolu so mzdovými nárokmi pre-
chádzajú na pozostalých zamestnanca.

Otcovská dovolenka a ochrana rodiča
Zákonník práce s účinnosťou od 1. novem-
bra 2022 zavádza pojem „otcovská dovolenka“ 
a prináša mužovi na otcovskej dovolenke zvý-
šenú ochranu pred prepustením zo zamestna-
nia v nasledujúcich prípadoch:
1. Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi 
výpoveď v ochrannej lehote, za ktorú sa pova-
žuje aj lehota od oznámenia predpokladaného 
dňa nástupu na otcovskú dovolenku zamest-
nancom, najskôr však šesť týždňov predchá-
dzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skon-
čenia otcovskej dovolenky.
2. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný po-
mer v skúšobnej lehote s mužom na otcov-
skej dovolenke len písomne a vo výnimočných 
prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou 
o narodené dieťa; pričom musí skončenie pra-

covného pomeru v skúšobnej lehote náležite 
písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Dohody o vykonaní práce, dohody o brigád-
nickej práci študentov alebo dohody o pra-
covnej činnosti
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamest-
nancovi pri uzatvorení dohody o vykonaní 
práce, dohody o brigádnickej práci študentov 
alebo dohody o pracovnej činnosti písomnú 
informáciu o:
a)  dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže 

od zamestnanca vyžadovať vykonávanie 
práce,

b)  lehote, v ktorej má byť zamestnanec infor-
movaný o výkone práce pred jej začiatkom, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamest-
návateľa pri zmene oznámených údajov po-
skytnúť zamestnancovi písomnú informáciu 
o zmenených údajoch najneskôr v deň nado-
budnutia účinnosti zmeny. Informáciu za-
mestnávateľ poskytuje v listinnej podobe. Za-
mestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť 
aj v elektronickej podobe, ak má zamestnanec 
k takejto informácii prístup, môže si ju uložiť 
a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej 
odoslaní alebo o jej prijatí. V prípade, ak bude 
zamestnávateľ požadovať od zamestnanca vý-
kon práce v rozpore s písomnou informáciou 
alebo v rozpore s jej oznámenou zmenou, Zá-
konník práce zbavuje zamestnanca povinnosti 
takto požadovanú prácu vykonať. 
Postup v zmysle vyššie uvedených povinností 
sa neuplatňuje, ak:
a)  zamestnávateľ začiatok a koniec pracovné-

ho času a rozvrh pracovných zmien urču-
je po dohode so zástupcami zamestnancov, 
oznamuje to písomne na mieste u zamest-
návateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné, 

a rozvrhnutie pracovného času oznamu-
je zamestnancovi najmenej týždeň vopred 
a s platnosťou najmenej na týždeň,

b)  zamestnávateľ sa dohodne so zamestnan-
com, že si zamestnanec sám rozvrhuje pra-
covný čas alebo

c)  priemerný týždenný pracovný čas nepre-
siahne tri hodiny v období štyroch za sebou 
nasledujúcich týždňov.

 
Prechod na inú formu zamestnania
Aby zamestnanci, ktorí majú pracovný pomer 
na čas určitý, mohli požiadať o formu zamest-
nania s predvídateľnejšími a istejšími pracov-
nými podmienkami, sa do zákona novelou 
pridalo ustanovenie, ktoré zamestnancovi 
umožňuje požiadať zamestnávateľa o prechod 
na inú formu zamestnania, napr. na pracovný 
pomer na čas neurčitý. 
Od 1. novembra 2022 ustanovuje Zákonník 
práce pravidlá na efektívnejšiu ochranu za-
mestnancov. Zamestnanec má právo podať 
svojmu zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti 
s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, 
nedodržaním podmienky výkonu práv a  po-
vinností v súlade s dobrými mravmi, bezdô-
vodným neoprávneným narúšaním súkromia 
zamestnanca, neoprávneným zákazom zacho-
vávať mlčanlivosť o pracovných podmienkach 
alebo zákazom vykonávať inú zárobkovú čin-
nosť, ako aj v súvislosti s porušením práv a po-
vinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho 
vzťahu. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť 
zamestnanca bez zbytočného odkladu písom-
ne odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od 
takého konania a odstrániť jeho následky. Zá-
konník práce poskytuje aj nové nástroje ochra-
ny zamestnanca pred neoprávneným posti-
hom.

Mgr. Martina Nachtmannová
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relax

1. Vláda predstavila pomoc pre 
podnikateľov v boji s energetickou 
krízou. Štát zastropoval ceny elek-
triny na úrovni 199 eur za MWh, 
pričom akúkoľvek vyššiu sumu 
podnikateľom preplatí do výšky 
80 %. Rovnako to platí pri plyne, 
ktorý bol zastropovaný na úrovni 
99 eur za MWh.

2. Energeticky náročné podniky 
môžu požiadať ministerstvo hos-
podárstva o finančné kompenzá-
cie z dôvodu vysokých platieb za 
cenu energií. Ide približne o 120 
podnikov, ktoré spĺňajú kritériá 
ustanovené zákonom č. 309/2009 
Z. z. (ďalej len „zákon“) a vy-
hláškou ministerstva č. 106/2019 
Z. z. (ďalej len „vyhláška“). Re-
zort hospodárstva má pre uvede-
né kompenzácie vyčlenených 40 
mil. eur, pričom v prípade ener-
geticky náročných podnikov pôj-
de o kompenzácie položky obno-
viteľných zdrojov energie v  tarife 
za prevádzkovanie systému (TPS). 
Táto tarifa je práve jednou z naj-

vyšších položiek v koncovej cene 
elektrickej energie podnikov. 
Kompenzácia sa uplatňuje na 
koncovú spotrebu elektriny nad  
1 GWh v predchádzajúcom kalen-
dárnom roku 2021. Výška kom-
penzácie nesmie presiahnuť 85 % 
tarify za výrobu elektriny z obno-
viteľných zdrojov energie zaplate-
nej právnickou osobou alebo fy-
zickou osobou – podnikateľom 
v predchádzajúcom kalendárnom 
roku 2021. Podmienkou je spot-
reba elektriny najmenej vo výške 
1 GWh v predchádzajúcom roku. 
Poskytnutie tejto kompenzácie sa 
týka vybraných odvetví, a to podľa 
zoznamu podporovaných odvetví 
v súlade s Usmernením Európskej 
komisie o štátnej pomoci v oblas-
ti ochrany životného prostredia 
a energetiky. Ide o podniky z od-
vetví ako železiarstvo, oceliarstvo, 
metalurgia neželezných kovov, vý-
roba cementu, chemický priemy-
sel, výroba celulózy/papiera, dre-
vársky priemysel a pod.

3. Vláda na svojom mimoriad-
nom zasadnutí schválila návrh 
novely zákona o dotáciách, ktorá 
vytvára legislatívny rámec na po-
skytovanie kompenzácií pre ostat-
né podniky.
Vytvára sa tak legislatívny rámec 
na možnosť poskytovania finanč-
ných prostriedkov vo forme dotá-
cie na pokrytie dodatočných ná-
kladov v dôsledku zvýšenia cien 
plynu a elektriny. Zákon má rám-
cový charakter a umožňuje na zá-
klade konkrétnych schém štátnej 
pomoci poskytovanie dotácií rôz-
nym skupinám právnických osôb 
a fyzických osôb – podnikateľov. 
Na účely efektívneho a rýchleho 
poskytovania pomoci novela zá-
kona umožňuje rezortu hospo-

dárstva súčinnosť dodávateľov 
elektrickej energie, plynu a záro-
veň prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy alebo prevádzkovateľa dis-
tribučnej siete, pričom sumu za  
1 megawatthodinu elektriny a ply-
nu na určenie výšky samotnej do-
tácie bude stanovená nariadením 
vlády. Na poskytnutie dotácie 
budú mať nárok spoločnosti, kto-
ré splnia podmienky stanovené 
vo výzve na predkladanie žiados-
ti o poskytnutie dotácie. Najvyššiu 
možnú výšku dotácie, ako i opráv-
nené obdobie na dotáciu či opráv-
nený náklad na určenie jej výšky 
stanoví rezort hospodárstva v sú-
lade s požiadavkami dočasného 
krízového rámca. Uvedená novela 
pôjde do Národnej rady SR v skrá-
tenom legislatívnom konaní, pri-
čom v prípade schválenia nado-
budne účinnosť dňom zverejnenia 
v Zbierke zákonov.

4. Slovenská elektrizačná preno-
sová sústava (ďalej len „SEPS“), 
uvoľnila k 1. novembru 2022 
pravidlá na pripájanie lokálnych 

zdrojov do elektrizačnej sústavy. 
Pomôcť by to mohlo viac ako ti-
sícke verejných inštitúcií a malým 
podnikateľom. K tomuto kroku 
pristúpila, aby vyhovela vysoké-
mu záujmu o inštaláciu nových 
výrobných zariadení vrátane lo-
kálnych zdrojov. V dôsledku tých-
to zmien bude pre nových žiadate-
ľov o pripojenie lokálnych zdrojov 
k dispozícii inštalovaný výkon 
136,4 MW.
Na základe nových pravidiel na 
pripájanie lokálnych zdrojov do 
elektrizačnej sústavy budú pre-
vádzkovatelia regionálnych distri-
bučných sústav vybavovať žiados-
ti o pripojenie lokálnych zdrojov 
bez započítavania schváleného in-
štalovaného výkonu týchto zdro-
jov do limitov sústavy. Žiadate-
ľom bude schválený inštalovaný 
výkon prideľovaný jednotlivými 
prevádzkovateľmi regionálnych 
distribučných sústav podľa ich 
technických a obchodných pod-
mienok.

Mgr. Martina Nachtmannová

Pomoc 
v súvislosti  
s energetickou 
krízou
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VPo dvojročnej prestávke spôsobe-
nej pandemickými opatreniami sa 
nám opäť naskytuje možnosť na-
plno si vychutnať atmosféru via-
nočných trhov. Medzi najkrajšie 
a najnavštevovanejšie trhy na Slo-
vensku dlhodobo patria tie v Bra-
tislave, Trnave a Košiciach. 

V hlavnom meste budú trhy otvo-
rené pre návštevníkov od 24. no-
vembra do 22. decembra. Brati-
slavské trhy ponúkajú viac, ako 
len tradičné stánky s občerstve-
ním. Bohatý kultúrny program, 
tvorivé dielne, výmena hračiek pre 
deti, či rôzne charitatívne zbierky, 
to všetko je súčasťou bratislav-
ských vianočných trhov. 

Zaujímavý koncept predstavia aj 
v Trnave, kde sa prostredníctvom 
Stredovekých adventných trhov 
môžete preniesť do minulosti. 
Počas troch dní od 16. do 18. de-
cembra bude historické centrum 
mesta patriť stredovekým reme-
selníkom a zabávačom. 

Nezaostáva ani metropola výcho-
du. Program vianočných trhov 
v Košiciach sa začne 4. decem-
bra charitatívnym Mikulášskym 
behom. Počas nasledujúcich dní 
bude návštevníkov čakať množ-
stvo koncertov, zábavných aktivít 

pre deti, či čapovanie Primátor-
ského punču.

Ak by ste chceli navštíviť vianočné 
trhy v zahraničí, a máte chuť vy-
skúšať niečo nové, máme pre vás 
pár tipov na menej známe, no o to 
zaujímavejšie destinácie. V okolí 
Slovenska sa totiž nachádza nie-
koľko miest, ktoré môžeme pova-
žovať za takzvané skryté perly. 

ZÁHREB
26. november 2022  
– 7. január 2023
Vianočné trhy v hlavnom mes-
te Chorvátska boli vyhlásené za 
najlepšie v Európe niekoľkokrát 
po sebe. Preslávili sa hlavne vyni-
kajúcim balkánskym jedlom, rôz-
nymi lokálnymi vínami, či slivko-
vým brandy. Nechýbajú však ani 
rôzne remeselné stánky, či veľké 
klzisko pod holým nebom. Navyše 
z Bratislavy je to len necelých 400 
kilometrov.

NORIMBERG
25. november 2022  
– 24. december 2022
V druhom najväčšom bavorskom 
meste sa prechováva tradícia via-
nočných trhov už vyše 500 rokov 
a dodnes sú považované za jedny 
z  najkrajších nielen v Nemecku, 
ale v celej Európe. Okrem tradič-
ných nemeckých klobások, zá-
zvorového chleba, či vianočného 
punču sú norimbergské trhy zná-
me svojim pozitívnym prístupom 
k ekológii. Alternatívne zdroje 
energie a recyklované materiály sú 
jedným z hlavných znakov týchto 
trhov.

ČESKÝ KRUMLOV
25. november 2022  
– 1. január 2023
Český Krumlov je považovaný za 
jedno z najkrajších miest v Čes-
kej republike a od roku 1992 sa 
nachádza na zozname Svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Málokto však vie, že vianočné 

trhy v tomto meste patria vďaka 
svojej jedinečnej atmosfére me-
dzi najkrajšie a najromantickejšie 
v Európe. 

SALZBURG
17. november 2022  
– 1. január 2023
Vianočné trhy v Salzburgu sú 
často v tieni známejších vieden-
ských trhov, mesto Mozarta však 
rozhodne má čo ponúknuť. Ich 
história siaha až do 15. storočia a 
vyznačujú sa hlavne typickými re-
meselnými stánkami a bohatým 
kultúrnym programom. Kombi-
nácia pečených gaštanov a rôz-
nych variácií vianočného punču 
skvelo dopĺňa špecifickú atmosfé-
ru tohto miesta.

MERANO
25. november 2022  
– 6. január 2023
Toto kúpeľné mesto v Južnom Ti-
rolsku, ktoré sa nachádza 700 kilo-
metrov od Bratislavy, síce nepatrí 
medzi najznámejšie lokality, ale 
môže sa pýšiť naozaj výnimočný-
mi vianočnými trhmi. Panoráma 
zasnežených hôr, rôzne remesel-
né výrobky a typické tirolské ko-
láče vytvárajú špecifickú atmosfé-
ru, vďaka ktorej sa oplatí tieto trhy 
navštíviť.    

Vianočné trhy – skryté perly v blízkosti Slovenska
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Družstvo sa zaoberá  
spracovaním  
a výrobou výrobkov  
z plastov technológiami

• Vstrekovanie 
• Tvarové vákuovanie 
• Sieťotlač a tampónová potlač 

vrátane montáže a balenia. 

ELEKTROPLAST,  
výrobné družstvo Prešov 

ELEKTROPLAST, výrobné družstvo
Jarková 89, 080 01 Prešov
www.elektroplast.sk

Telefón: +421 51 772 3151
E-mail: elektroplast@elektroplast.sk

Výrobné programy:

1.  Detské hračky – viac ako 200 rôznych variácií hračiek pre 
zmluvného zákazníka v Nemecku a odtiaľ do celého sveta;

2.  Držiaky ŠPZ – 28 rôznych typov pre zmluvného zákazníka  
v Rakúsku a odtiaľ do všetkých krajín Európskej únie  
a Spojených štátov amerických;

3.  Technické výlisky – 140 rôznych výrobkov pre zákazníkov 
z Belgicka, Dánska, Spojených štátov amerických a Číny;

4.  Záhradný sortiment – 21 výrobkov hlavne pre zákazníkov  
v Nemecku. 


