


Úvod

Rok 2012 bude pod¾a vyhlá-
senia Organizácie spojených
národov Medzinárodným rokom
družstiev. Družstvá si uvedený
význam zaslúžia, veï fungujú vo
svete už 167 rokov.

Vznik družstevníctva
Prvé družstvo na svete bolo

založené v Rochdale vo Ve¾kej Británii s názvom
„Rochdale Society of Equitable Pioneers“. Bolo to
poèas priemyselnej krízy v roku 1844 pre aktívnych –
ale nie ve¾mi bohatých èlenov. Poslaním družstva bolo
pomáha� chudobným obyvate¾om pri nákupe a predaji
lacných produktov, znižova� ich náklady na základné
životné potreby na èlenskom princípe. 

Prvým družstvom na území Slovenska a na európ-
skom kontinente bol „Spolok gazdovský“, ktorý založil
Samuel Jurkoviè v Sobotišti, a to vo februári 1845. 

Družstvá sa postupne ïalej zakladali a rozširovali
po Európe i po svete s cie¾om plnenia hospodárskych,
sociálnych a iných potrieb svojich èlenov na základe
vzájomnej pomoci – svojpomoci. 

V procese hospodárskej krízy
majú dnes družstvá ešte dôležitej-
šie úlohy ako v minulosti, lebo sa
musia rýchlejšie prispôsobova�
neustálym zmenám nielen na
miestnom trhu, ale aj na národ-
nom èi na medzinárodnom trhu.
Popri tom naïalej plnia viaceré
funkcie ako doteraz, èiže pod-
nikate¾skú, sociálnu, zamestna-

neckú, stabilizaènú, prípadne ïalšie, napríklad vzdelá-
vaciu, èím pomáhajú zabezpeèi� udržate¾nú hospo-
dársku a sociálnu klímu v regióne.

V súèasnosti máme v Slovenskej republike
družstvá, ktoré môžeme považova� za prinajmenšom
rovnocenné so zahraniènými, lebo aj pri nepriaznivej-
ších vonkajších podmienkach dosahujú porovnate¾né
výsledky s družstvami v krajinách Európskej únie. 

Pre úspešnú budúcnos� družstevníctva v Sloven-
skej republike je nevyhnutné pružne navrhnú� tie
varianty riešenia v hospodárskej a v sociálnej oblasti,
ktoré budú uspokojova� potreby èlenov družstiev pri
rešpektovaní požiadaviek zákazníkov. 
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V podmienkach hospodárskej krízy nadobúda,
z h¾adiska kvalitatívneho a kvantitatívneho, ešte väèšiu
dôležitos� ako doteraz ich medzinárodná spolupráca. 

Hlavné poslanie družstiev ostáva – dlhodobá kaž-
dodenná starostlivos� o èlenov a zamestnancov
družstiev, ktorá je ve¾kým prínosom pre stabilizáciu
regiónov a pre národné hospodárstvo, aj keï sociálne
dôsledky práce družstiev sú �ažko presne kvantifiko-
vate¾né na strane jednej a realizácia podnikate¾ských
zámerov s cie¾om dosiahnu� ekonomickú a spoloèen-
skú prosperitu na strane druhej.

Možno konštatova�, že družstevníctvo prakticky
predbehlo svoju dobu. Myšlienku spoloèenskej zodpoved-
nosti podnikov, ktorá je dnes aktuálna, družstvá už dávno
aplikovali v praxi, ale bez osobitného teoretizovania. 

História družstevného hnutia na Slovensku je
názorne zachytená v Družstevnom múzeu Samuela
Jurkovièa, ktoré sa nachádza na západnom Slovensku
v Sobotišti v Nyaryiovskom kaštieli. Prezentuje nielen
písomné doklady, ale aj etnografický materiál, naprí-
klad pokladnicu prvého slovenského družstva, ¾udové
kroje, habánsku keramiku atï.

Za strategický cie¾ družstiev do budúcnosti na
Slovensku možno považova� naïalej ich praktické fun-
govanie pre èlenov a zákazníkov na požadovanej kvali-
tatívnej úrovni. Je potrebné každodennou prácou
ukáza�, že družstevná forma podnikania je akcepto-
vate¾ná a uplatnite¾ná takmer vo všetkých sférach
a odvetviach spoloèenskej èinnosti. Popri doteraz
známych typoch družstiev (spotrebné, výrobné,
po¾nohospodárske, bytové) je vhodné h¾ada� nové
možnosti a vytvára� vhodné podmienky pre za-
kladanie ïalších typov družstiev, napríklad tzv. nové
typy družstiev, t. j. sociálne, medicínske, zdravotnícke,
kultúrne atï. V minulosti už uvedené typy boli u nás
alebo v zahranièí. Je potrebné sa k družstvám postup-
ne vráti�, ale v novej modernej podobe a využi� existu-
júci potenciál ¾udských zdrojov, domáce i zahranièné
skúsenosti a možnosti realizácie produktov nielen na
regionálnom trhu, ale aj v rozšírenom európskom, èi
svetovom priestore.

Dlhodobá realizácia ideí svojpomoci dokázala, že je
možné plni� významné sociálne, hospodárske a iné
potreby svojich èlenov, vo viacerých historických pod-
mienkach a rozšíri� sa do mnohých foriem od
úverových spolkov, cez spotrebné, po¾nohospodárske,
remeselnícke, bytové až po výrobné družstvá, ale aj
družstvá služieb. Družstevníctvo tak prakticky obhá-
jilo svoju podstatu a funkcie i do budúcnosti.

DRUŽSTEVNÁ ÚNIA SR
Družstevné zväzy v SR sa združujú do Družstevnej

únie SR (ïalej DÚ SR), ktorá bola založená 1.1.1993
ako vrcholový koordinaèný orgán zastupujúci záujmy
a podporujúci rozvoj družstevného hnutia v Slovenskej
republike.

DÚ SR je právnickou osobou a je zapísaná do reg-
istra záujmových združení právnických osôb (vznikla na
základe dobrovo¾nej úèasti èlenských družstiev:
Slovenského zväzu výrobných družstiev – v súèasnosti
COOP PRODUKT SLOVENSKO, Slovenského zväzu
bytových družstiev, Zväzu po¾nohospodárskych
družstiev – v súèasnosti Zväz po¾nohospodárskych
družstiev a obchodných spoloèností SR, Slovenského
zväzu spotrebných družstiev – v súèasnosti COOP
Jednota Slovensko, s. d.). DÚ SR je èlenom Medziná-
rodného družstevného zväzu od roku 1993. 

Ïalšou èlenskou organizáciou Družstevnej únie
SR je: Kooperativa pois�ovòa a. s. – pre oblas�
pois�ovníctva.

Úlohy Družstevnej únie SR
sú predovšetkým:
� koordinovanie postupu pri zastupovaní záujmov

a požiadaviek èlenov vo vz�ahu k štátnym a k iným
orgánom na úrovni republiky pri príprave zásadných
opatrení, legislatívnych a ïalších návrhov, dotýkajú-
cich sa družstevníctva

� zastupovanie èlenov v zahranièných vz�ahoch,
koordinácia úèasti èlenov v orgánoch medzinárod-
ného družstevného zväzu (ïalej MDZ) a pri zastupo-
vaní voèi partnerským organizáciám v zahranièí,

2 2012



prenos informácií a skúseností zo zahranièného
družstevného hnutia

� koordinovanie podnikate¾ských aktivít, zakladania
podnikate¾ských subjektov a úèasti v domácich a za-
hranièných podnikate¾ských subjektoch

� podpora výchovno-vzdelávacích a rozvojových aktivít
družstiev.

DÚ SR vytvára vzájomný informaèný systém
v oblastiach spoloèného záujmu dohodnutý s èlenmi
a zabezpeèuje pre potreby èlenov aktuálne informá-
cie, atï.

Èinnos� Družstevnej únie SR vychádza z potrieb
a záujmov èlenských organizácií.

Hlavné aktivity:
� medzinárodná spolupráca a nadnárodná komuniká-

cia, zastupovanie záujmov èlenov vo vz�ahu k za-
hranièiu

� koordinácia úèasti èlenov v orgánoch Medzi-
národného družstevného zväzu

� prenášanie informácií a skúseností zo zahra-
nièného družstevného hnutia

� koordinácia presadzovania požiadaviek èlenov vo
vz�ahu k orgánom štátnej správy a samosprávy

� pomoc pri realizácii projektov efektívneho vzdeláva-
cieho systému na všetkých stupòoch riadenia

� podpora humanitných myšlienok a cie¾ov v èinnosti
družstevníctva

� majetková úèas�, koordinácia výkonu práv a povin-
ností v subjektoch s majetkovou úèas�ou Druž-
stevnej únie SR a èlenských organizácií.

Od roku 1993 ude¾uje Predstavenstvo Druž-
stevnej únie SR Družstevnú cenu
Samuela Jurkovièa jednotlivcom
a kolektívom za mimoriadne zá-
sluhy v jednotlivých oblastiach èin-
ností v družstevníctve predo-
všetkým za:
� dlhoroènú aktívnu èinnos�

v družstevníctve 
� aktívny prístup k rozvoju druž-

stevníctva a družstevnej spolu-
práci 

� rozvoj medzinárodnej družstev-
nej spolupráce 

� aktívnu èinnos� v družstevnom
vzdelávaní a výchove 

� publikaènú èinnos� na podporu
družstevných myšlienok a pod. 

Orgánmi Družstevnej únie SR sú: 
� Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom DÚ
� Predstavenstvo je výkonným orgánom DÚ
� Kontrolná komisia je kontrolným orgánom DÚ
� Predseda je predstavite¾om únie vo vz�ahu k štát-

nym a iným orgánom a subjektom v Slovenskej
republike, ako aj vo vz�ahu k medzinárodnému
družstevnému hnutiu a jeho subjektom.

Predseda Predstavenstva Družstevnej únie SR
Ing. Gabriel Csollár 

Kontakt:
Družstevná únia SR
výkonná riadite¾ka:
RNDr. Elena Štrpková
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
tel.: 02 / 5810 3911
fax: 02 / 5341 4966
web stránka: www.dusr.sk

Prevažujúce konkrétne formy
družstiev na Slovensku sú:
� spotrebné družstvá
� výrobné družstvá
� po¾nohospodárske družstvá
� bytové družstvá.
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1. SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

Vznik spotrebných družstiev
Spotrebné družstvá vznikli z potreby spoloènej

ochrany a svojpomoci pred obchodníkmi a priekupníkmi
pri predaji základných životných potrieb. 

Na Slovensku bolo založené prvé spotrebné družstvo
v Revúcej 4.12.1869 ako Potravný spolok, ktoré založil
Samuel Ormis. Ïalšie spotrebné družstvá, ktoré boli po-
stupne založené mali za cie¾ aktívnu ochranu družstev-
níkov proti  tvrdým podmienkam konkurencie. Charakte-
ristickými znakmi spotrebných družstiev v minulosti boli:
� viacúèelovos� (nákup, maloobchodný a ve¾koobchodný

predaj, potravinárska výroba)
� zmiešaný sortiment (potraviny, nepotravinársky –

najmä priemyselný tovar).
Rok 1990 bol v histórii spotrebného družstevníctva

na Slovensku rokom, v  ktorom spotrebné družstvá
dosiahli najvyššie kvantitatívne a kvalitatívne výsledky vo
svojej èinnosti. 

V roku 1991 sa pristúpilo k zreálneniu èlenskej zá-
kladne. Od 1.1.1991 sa v celej republike ukonèilo cen-
trálne riadenie maloobchodných cien a do platnosti
vstúpila vo¾ná tvorba cien, tzv. liberalizácia cien. Jej
dôsledkom bolo aj zvýšenie hladiny maloobchodných cien
v potravinárskom tovare o jednu tretinu a v nepotravi-
nárskom tovare až o dve tretiny s následkom zníženia
kúpyschopnosti priemyselného tovaru. Obdobie rokov
1991 až 1995 bolo obdobím transformácie spotreb-
ných družstiev v SR.

Od roku 1996 nastalo obdobie rastu v spotrebných
družstvách SR. Znamená to, že sa spotrebné družstvá
postupne "zbavili" neefektívnych prevádzok, najmä for-
mou ekonomického prenájmu. V nadväznosti na maloob-
chodnú a ve¾koobchodnú èinnos�, potravinársku výrobu a
ochranu spotrebite¾a postupne zaèali plni� spotrebné
družstvá predovšetkým tieto strategické úlohy:
� vybudovanie siete prevádzkových jednotiek skupiny

COOP Jednota
� integrácia ve¾konákupu a riešenie logistiky celého sys-

tému
� jasné profilovanie podnikate¾ských aktivít zamerané

najmä na predaj potravinárskeho tovaru a priemysel-
ného tovaru dennej a èastej potreby

� budovanie supermarketov 
� rozširovanie èlenskej základne
� vzdelávanie a výchova družstevných manažérov.

Spotrebné družstvá postupne realizovali poznatky zo
svetového spotrebného družstevníctva. Išlo o vytváranie
nového imidžu spotrebných družstiev – formou
spoloèných èàt v prevádzkových jednotkách, jednotného
loga, farieb interiéru a exteriéru i obleèenia personálu. 

V roku 2000 založili COOP–CENTRUM, a. s.
Bratislava, COOP Centrum družstvo Praha a Co-op
Hungary zrt. medzinárodnú družstevnú nákupnú alianciu
COOP-EURO, do ktorej vstúpil v roku 2009 ïalší akcionár
Central Cooperative Union Bulgaria. 

Súèasný stav
Spotrebné družstvá skupiny COOP Jednota sa

sústredili na uspokojenie potrieb zákazníkov, èomu
prispôsobili ponuku produktov v maloobchodnej sieti.
Otváranie nových predajní, revitalizácia pôvodnej maloob-
chodnej siete v blízkosti zákazníka, primeraná komuniká-
cia a optimálne nastavenie benefitov sa prejavilo po-
zitívnymi výsledkami. Spotrebné družstvá v roku 2010 v
tvrdej konkurencii opakovane potvrdili pozíciu lídra na
slovenskom trhu s potravinami, keï dosiahli trhový podiel
20,7 %. Napriek hospodárskej kríze zaznamenali v roku
2010 medziroèný nárast celkových súhrnných tržieb
maloobchodu a logistických centier vo výške 4,6 %.
Významným nástrojom pre získavanie a udržanie si
zákazníka  je jednotný vernostný program v skupine
COOP Jednota. V súèasnosti používa vernostnú Nákupnú
kartu COOP Jednota Klasik viac ako 800 tisíc držite¾ov

a podiel ich nákupov tvorí viac ako polovicu maloobchod-
ného obratu spotrebných družstiev. Urèite k pozitívnym
hospodárskym výsledkom prispel predaj tovarov pod
vlastnou znaèkou pre všetky segmenty trhu v èlenení:
COOP Premium, COOP Jednota Tradièná kvalita, COOP
Jednota Dobrá cena a hniezdové znaèky (COOP Jednota
Junior, COOP Jednota Mamièkine dobroty, COOP
Jednota Active life, COOP Jednota Domácnos� a COOP
Jednota Minútka). 

Strategické ciele spotrebných družstiev v spolu-
práci s COOP Jednotou Slovensko:
� koordinova� spoloèné postupy v nákupe, marketingu

a riadení maloobchodnej siete a zabezpeèova� ich jed-
notne pre všetkých èlenov

� dobudova� logistiku systému
� posilòova� vernostný program
� zosúladi� informaèné systémy
� transformova� maloobchodnú sie� na úroveò

21. storoèia 
� organizova� vzdelávanie pre zamestnancov skupiny na

všetkých výkonných aj riadiacich pozíciách.



COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo

Hlavné poslanie COOP Jednoty Slovensko je
zabezpeèova� spoloèenskú a ekonomickú prosperitu
družstva a jeho èlenov, t. j. vytvára� a poskytova� COOP
Jednotám ako svojim èlenom nástroje a riešenia na
udržanie si trhového podielu.

COOP Jednota Slovensko taktiež ochraòuje práva a
záujmy èlenov družstva, zastupuje ich a presadzuje ich
záujmy voèi orgánom a inštitúciám v Slovenskej repub-
like, ako i v zahranièí.

Vznik: V novembri 1968 vznikol a od roku 1969 aktívne
pôsobil v oblasti družstevného maloobchodu Slovenský
zväz spotrebných družstiev. V roku 1998 vzniklo COOP
CENTRUM, a. s. ako nákupná organizácia systému spo-
trebných družstiev. COOP Jednota Slovensko, spotrebné
družstvo, vznikla v roku 2002 zlúèením Slovenského
zväzu spotrebných družstiev a spoloènosti COOP CEN-
TRUM, a.s.

Poèet èlenských družstiev: 31 
Poèet všetkých prevádzkových jednotiek skupiny
COOP Jednota: 2332 
Stav poètu prevádzkových jednotiek zaradených do
maloobchodných formátov: 2270 
re�azec Tempo SUPERMARKET: 13 predajní 
re�azec SUPERMARKET: 297 predajní
re�azec POTRAVINY: 1960 predajní.
Najvyšší orgán: èlenská schôdza
Èlenská základòa: 200 000 èlenov organizovaných
pod¾a regionálnych družstiev

Hlavné aktivity:
� reprezentovanie a presadzovanie záujmov spotreb-

ných družstiev na úrovni vlády, parlamentu, štátnej
správy a samosprávy

� podiel na tvorbe legislatívnych podmienok a vytvárania
optimálneho podnikate¾ského prostredia 

� zabezpeèovanie jednotného nákupu potravinárskeho
a nepotravinárskeho tovaru, jednotné riadenie ma-
loobchodných re�azcov, spoloèný centralizovaný mar-
keting, riadenie projektu výrobkov oznaèených vlas-
tnou znaèkou a vernostného programu pre maloob-
chodný systém COOP Jednota, vydávanie zákaznícke-
ho èasopisu Jednota 

� dodržanie jednotnej identity pre celý systém 
� prostredníctvom Nadácie Jednota COOP pod-

porovanie projektov so širším spoloèenským dosa-
hom. Úèelom nadácie je podpora humanitárnych
cie¾ov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, pod-
pora a rozvoj vzdelávania v kultúrnej a umeleckej
oblasti a sociálna výpomoc. 

Èlenstvo v medzinárodných organizáciách a orgánoch
podporujúcich družstevné hnutie:
� CCW – Medzinárodné spotrebné družstvo, ktoré je

sektorovou organizáciou Medzinárodného družstev-
ného zväzu

� Euro Coop – európske združenie národných družstev-
ných zväzov spotrebných družstiev. 

Èlenstvo v organizáciách a orgánoch, kde COOP
Jednota Slovensko presadzuje družstevné záujmy:
� Družstevná únia SR
� Republiková únia zamestnávate¾ov 
� Slovenská obchodná a priemyselná komora
� Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
� Podnikate¾ská aliancia Slovenska.

Predseda Predstavenstva
COOP JEDNOTA SLOVENSKO
Ing. Gabriel Csollár

Kontakt:
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Tel.: 02 / 58 233 233
Fax: 02 / 53 415 317
e-mail: info@coop.sk
web: www.coop.sk
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2. VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ

Vznik výrobných družstiev
Charakter výrobného družstva mali už remeselnícke

družstvá i spolky, ktoré boli založené koncom 19.
storoèia. Išlo napríklad o Súkennícke družstvo
z Prievidze, ktoré bolo založené v roku 1884. Z roku
1895 bol známy Spolok pre domáci priemysel,
z ktorého sa vytvorila DETVA, úèastinárska spoloènos� a
neskôr výrobné družstvo. Prvá ve¾ká vlna zakladania
výrobných družstiev bola na Slovensku po prvej svetovej
vojne. Išlo najmä o krajèírske, obuvnícke, maliarske
a natieraèské družstvá. Základná myšlienka, s ktorou
družstvá vznikali bola, že výrobné družstvo dokáže
vytvori� väèší kapitál ako jednotlivec na základe väèšieho
poètu èlenov, prièom nepotrebuje taký kapitál ako ve¾ký
priemyselný podnik.

K prvým družstvám patrili „Slovensko-americké kraj-
èírske družstvo“ založené v roku 1920 v Chicagu, ktoré
bolo prenesené na Slovensko, èi „Robotnícke stavebné,
výrobné a podnikate¾ské družstvo“ založené v Liptovskom
Mikuláši a pretransformované v roku 1992 na „Robstav“
Liptovský Mikuláš.

Z h¾adiska ekonomických výsledkov výrobných
družstiev bol najviac úspešný rok 1990, kedy (výrobné)
družstvá dosiahli  maximálne  hodnoty  vo všetkých eko-
nomických ukazovate¾och. 

Od roku 1990 sa èoraz èastejšie vyskytovali prob-
lémy, súvisiace s  prechodom plánovanej ekonomiky  na
trhovú.

Po transformácii výrobných družstiev a v súvislosti
s otvorením našej ekonomiky svetu obstáli len tie
družstvá, ktorých manažmenty uplatnili strategické
myslenie, mali dobrú materiálno-technickú základòu
a kvalifikovaný ¾udský potenciál. 

Súèasný stav
Výrobné družstvá v SR v súèasnosti vytvárajú pracov-

né príležitosti pre svojich èlenov a zamestnancov v týchto
odvetviach èinnosti: textil a odevy, kovovýroba, služby,
pletené ošatenie, kožená galantéria, chemická výroba,
výrobky z plastov, sklo a keramika, drevárska výroba,
strojárstvo, elektrotechnická výroba, stavebníctvo, pa-
pier, auto-moto.

Zamestnávajú aj obèanov so zdravotným postih-
nutím. V systéme výrobných družstiev SR je zriadených
spolu 21 chránených dielní a 32 chránených pracovísk.
Výrobné družstvá realizujú priamy predaj v tzv. kamen-
ných obchodoch, ale majú zriadený aj Internetový
družstevný obchodný dom na centrálnej internetovej
stránke združenia. V nej si návštevníci môžu pod¾a vlast-
ného záujmu vybra� z bohatej katalógovej ponuky èlen-
ských družstiev, èlenenej pod¾a odvetví a ïalej pod¾a sor-
timentu. Výrobky alebo služby si následne objednávajú
zákazníci priamo z vybraného konkrétneho výrobného
družstva.

Úlohy do budúcnosti:
� využi� priestor na trhu Európskej únie pre odbyt kvalit-

ných produktov výrobných družstiev, prièom za
samozrejmos� považova� výrobu v súlade s potrebnými
certifikátmi kvality, environmentu a bezpeènosti
práce. 

� zabezpeèi� starostlivos� o èlenov a zamestnancov
èlenských družstiev. 

� udrža� zamestnanos� v jednotlivých regiónoch aj
zamestnávaním obèanov so zdravotným postihnutím
prostredníctvom chránených dielní a chránených pra-
covísk.

COOP PRODUKT SLOVENSKO
(do roku 2007 Slovenský zväz výrobných družstiev)

je otvoreným záujmovým združením právnických
osôb, ktoré združuje výrobné a iné družstvá, prièom pre-
dovšetkým: presadzuje a podporuje záujmy èlenských
družstiev a ich èlenov pri riešení spoloèných druž-
stevných záležitostí, súèasne zastupuje záujmy èlenských
družstiev vo vz�ahu k štátnym, vládnym orgánom,
mimovládnym organizáciám, záujmovým združeniam
v republikových a zahranièných družstevných orgánoch
a organizáciách.

Vznik: 1953
Poèet èlenských družstiev: 81
Poèet èlenov a zamestnancov: 3912
Najvyšší orgán: Valné zhromaždenie

Hlavné aktivity združenia:
� metodicky pomáha a usmeròuje èlenské družstvá

v právnej, legislatívnej a v ekonomickej oblasti, vykoná-
va poradenskú èinnos� pri zakladaní družstiev, 

� financuje osobitné potreby družstiev, zamestnávajú-
cich obèanov so zdravotným postihnutím a individuál-
nou formou pomáha èlenom a zamestnancom
družstiev pri �ažkých životných situáciách,



� vytvára a spravuje majetok združenia a fondy, ktoré
slúžia na úhradu nákladov na èinnos� združenia, na
úverovanie èlenských družstiev a na rozvoj výrobného
družstevníctva,

� organizuje obchodné stretnutia s partnermi z výrob-
ných a iných družstiev z krajín Európskej únie, inten-
zívne rozvíja vz�ahy so zväzmi výrobných družstiev
Po¾ska a Èeskej republiky,

� zabezpeèuje aktivity na podporu predaja výrobkov èlen-
ských družstiev (medzinárodná predajná a kontrak-
taèná výstava COOPEXPO, vianoèné trhy, jarné trhy,
internetový obchod, atï.),

� organizuje stretnutia za úèelom výmeny skúseností
v oblasti zamestnávania obèanov so zdravotným po-
stihnutím,

� koordinuje spoloènú úèas� na ve¾trhoch a výstavách na
Slovensku a v zahranièí, 

� podporuje a zabezpeèuje vzdelávanie èlenov a zamest-
nancov èlenských družstiev a tiež vzdelávanie mládeže
v stredných odborných školách v Poprade a v Bar-
dejove, ktorých je zriaïovate¾om, 

� spolupracuje aj s ïalšími vzdelávacími inštitúciami,
napr. s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, 

� propaguje družstevnú formu podnikania, vydáva
odborný èasopis Výrobné družstevníctvo.

Medzinárodné organizácie
Združenie je aktívnym èlenom:
� Medzinárodného výboru priemyselných, remeselných,

službových a sociálnych družstiev pri Medzinárodnom
družstevnom zväze – CICOPA;

� Európskej konfederácie výrobných družstiev, sociál-
nych družstiev, sociálnych a participatívnych podnikov
– CECOP.

Ostatná spolupráca
Združenie aktívne spolupracuje, resp. je èlenom

organizácií a orgánov, podporujúcich priamo alebo ne-
priamo výrobné družstevníctvo, a to:
� Družstevná únia SR;
� Republiková únia zamestnávate¾ov; 
� Slovenská obchodná a priemyselná komora; 

� Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu;
� Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; 
� Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného

podnikania;
� Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej uni-

verzity v Bratislave;
� Asociácia zamestnávate¾ov obèanov so zdravotným

postihnutím.  

Prostredníctvom èlenstva v Republikovej únii zames-
tnávate¾ov predkladá pripomienky  k návrhom a zmenám
v legislatívnej oblasti.  

Èlenstvom v zahranièných  družstevných organizá-
ciách získava informácie  o možnostiach bilaterálnej a
multilaterálnej spolupráce s družstevnými federáciami
európskych krajín. Aktívne sa zapája aj do konzultácií
Európskej komisie, ktoré sa týkajú  malého a stredného
podnikania.   

Záujmové združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO na
svojej webovej stránke prináša aktuálne informácie o pro-
jektových výzvach, seminároch, vzdelávacích podujatiach,
možnostiach úèasti zástupcov èlenských družstiev na
medzinárodných a tuzemských ve¾trhoch a výstavách.

Predsedníèka Predstavenstva združenia
Ing. Iveta Chmelová

Kontakt:
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekarenská 10
824 92 Bratislava
Tel.: 02/58241 201
Fax : 02/53412 412
web: www.cpscoop.sk
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3. PO¼NOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

Vznik po¾nohospodárskych
družstiev

Po¾nohospodárske družstvá zaèali vznika� na území
Slovenska už v druhej polovici 19. storoèia. Na
Slovensku boli pôvodne orientované na oblas�
po¾nohospodárskej prvovýroby – rastlinnej, neskôr aj
živoèíšnej výroby. Vývojové obdobia po¾nohospodárskych
družstiev vyplynuli zo zmenených sociálno-ekonomických
podmienok a za hranièné body medzi týmito etapami
možno považova� buï schválenie príslušných legis-
latívnych noriem vo forme zákonov a/alebo zmeny v po-
litickom systéme. 

Ich vývoj bol ve¾mi zložitý, hlavne po roku 1948 sme
mali postupne v zaèiatkoch kolektivizácie až štyri hlavné
typy "jednotných ro¾níckych družstiev". Po roku 1970
zaèalo v rámci tzv. gigantománie ich postupné zluèo-
vanie do väèších celkov. 

Po roku 1989 zaèali výrazné zmeny vo vlastníckych
vz�ahoch.

V rokoch 1990 - 1992 bol najprv schválený zákon è.
162/1990 Zb. „O po¾nohospodárskom družstevníc-
tve“, v roku 1992 bol publikovaný zákon è. 42/1992
Zb. „O úprave majetkových vz�ahov a vysporiadaní
majetkových nárokov družstva“, t. j. tzv. transformaèný
zákon. Uvedené obdobie možno charakterizova� prispô-
sobovaním sa po¾nohospodárskych družstiev novým
sociálno-ekonomickým podmienkam a prudkým pokle-
som hospodárskych výsledkov v dôsledku viacnásob-
ného rastu cien vstupov umocneného liberalizáciami
cien a výrazným znížením dotácií.

Ïalšie vývojové obdobie sa zaèalo prijatím novely tzv.
transformaèného zákona è. 264/1995 Z. z. o vydaní
družstevných podielnických listov, ktorým sa kapitalizo-
vali majetkové podiely oprávnených osôb, vypoèítané pri
majetkovej transformácii po¾nohospodárskych druž-
stiev. Maximálny poèet po¾nohospodárskych družstiev
v SR a to viac ako 970, sme zaznamenali v roku 1996,
odvtedy poèet èlenských družstiev klesá a nahrádzajú
ich spoloènosti s r. o.

Dòa 1. 5. 2004 so vstupom do Európskej únie, už
zaèala plati� v Slovenskej republike Spoloèná po¾no-
hospodárska politika. Základy Spoloènej po¾nohospo-
dárskej politiky (ïalej SPP) boli položené šiestimi zaklada-
júcimi krajinami Európskeho hospodárskeho spoloèens-
tva v Rímskej zmluve z 5.3.1957. Pod¾a èlánku 39
cie¾om SPP je:
� zvyšovanie produktivity po¾nohospodárstva jeho

racionálnym rozvojom pri zoh¾adnení optimálneho
využitia výrobných faktorov

� zabezpeèi� pre po¾nohospodárov slušnú životnú
úroveò a príjem

� stabilizova� agrárne trhy
� zabezpeèi� dostatok potravín pre spotrebite¾ov
� zachova� primeranú cenovú úroveò potravín pre

spotrebite¾ov.

Súèasný stav
Na Slovensku plnia po¾nohospodárske družstvá vo

ve¾kej miere cie¾ zabezpeèenie produkcie potravín pre
obyvate¾stvo. 

ZPDaOS SR sa chce aktívne podie¾a� pri formovaní
spoloèných aktivít a vytváraní partnerských vz�ahov so
zameraním na využitie zdrojov zo štrukturálnych fondov
EÚ orientovaných na rozvoj vidieka v rozvíjaní nepo¾-
nohospodárskych ekonomických aktivít a tiež v sociálnej
a zdravotnej oblasti s ïalšími aktérmi pôsobiacimi na
vidieku. V tomto roku príjmu orgány EÚ k¾úèové rozhod-
nutia o prioritách Spoloènej po¾nohospodárskej politiky
na nové rozpoètové obdobie 2014 až 2020. Do týchto
rozhodnutí vkladajú nádeje na udržanie hospodárenia na
pôde vo všetkých regiónoch Slovenska a na obnovu jeho
prosperity aj naši po¾nohospodári bez oh¾adu na to, èi
hospodária na ve¾kých výmerách alebo na malých far-
mách.

Preto bola logická aj Výzva ZPDaOS SR z júna 2011
vláde SR, Národnej rade SR a orgánom politických strán
k aktívnej úèasti na príprave reformy Spoloènej
po¾nohospodárskej politiky EÚ na roky 2014–2020.

ZPDaOS SR chce presadzova� všetkými úèinnými
cestami naplnenie rámca dohody z EÚ o priamych plat-
bách pre po¾nohospodárov SR na r. 2008 – 2010 ich
dorovnaním z rozpoètu SR do výšky 75 %, 80 % a 85 %. 

Súèasne sa v ZPD a OS SR realizujú aktivity na
obnovu dôvery èlenov a na skvalitnenie služieb pre
èlenov Zväzu v regiónoch.

Úlohy
V súèasnej etape po¾nohospodárskeho družstevníc-

tva má ZPD a OS SR ve¾a úloh, z nich možno vybra� ako
podstatné napríklad:
� presadzova� rovnocenné postavenie po¾nohos-

podárov v rámci Slovenska bez oh¾adu na územie,



v ktorom pôsobia a zvýši� úsilie pri podpore živoèíšnej
výroby.

� Zväz ako jeden zo zakladajúcich èlenov Družstevnej
únie SR, AZZZ SR a úèastník sociálneho tripartitného
dialógu bude uplatòova� a presadzova� záujmy svojich
èlenov pri riešení otázok rozvoja družstevného hnutia
a po¾nohospodárstva k vytvoreniu lepších trhových
podmienok a prenikania družstevníctva do nových
sfér podnikania vrátane pois�ovníctva, úverovania a
finanèných služieb.

Zväz po¾nohospodárskych
družstiev a obchodných
spoloèností SR

Zväz je dobrovo¾ná, nezávislá a samosprávna orga-
nizácia združujúca právnické osoby – po¾nohospodárske
družstvá a obchodné spoloènosti pôsobiace v po¾no-
hospodárstve.

Zväz vznikol dòa 15.3.2001, kedy sa konala
Konferencia Zväzu po¾nohospodárskych družstiev SR,
ktorá schválila zmenu názvu Zväzu po¾nohospodárskych
družstiev SR na Zväz po¾nohospodárskych družstiev
a obchodných spoloèností SR, ako aj zmenu stanov,
zmenu orgánov ZPD a OS SR, nové programové zame-
ranie ZPD a OS SR. 

Vznik: 1968 
Poèet aktívnych èlenských organizácií: 162
Poèet èlenov: 35 000
Najvyšší orgán: Konferencia ZPD a OS SR

Hlavné aktivity:
� obhajoba družstiev ako rovnoprávnej a perspektívnej

formy podnikania
� presadzovanie napåòania dohôd s EÚ 
� podiel na vypracovávaní nových programových doku-

mentov 
� prostredníctvom regionálnych rád Zväzu vyvíjanie

úsilia k zapojeniu zástupcov družstevníctva do organi-
zaèných foriem a štruktúr riadenia, rozhodovania
v samosprávnych orgánoch v regiónoch, krajoch,
VÚC a obciach na Slovensku

� uplatòovanie a presadzovanie záujmov svojich èlenov
pri riešení otázok rozvoja družstevného hnutia a
po¾nohospodárstva 

� organizovanie rôznych foriem vzdelávania a poskyto-
vanie poradenstva èlenom Zväzu. 

Èlenstvo v medzinárodných
organizáciách
� COGECA – generálny výbor pre po¾nohospodárske

družstevníctvo v EÚ 
� COPA – výbor po¾nohospodárskych organizácii v EÚ 

Èlenstvo v organizáciách a orgánoch podporujúcich
družstevné hnutie:
� Družstevná únia SR
� Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a združení SR
� Hospodárska a sociálna rada SR
� Predstavenstvo Slovenskej po¾nohospodárskej

a potravinárskej komory
� Rada vlády pre vedu a techniku
� Komisie pre pri Výbore NR SR pre pôdohospodárst-

vo, životné prostredie a ochranu prírody
� Národný konvent EÚ
� Odborné pracovné skupiny pri Ministerstve

po¾nohospodárstva a rozvoja vidieka SR
� Pracovná skupina pre právo obchodných spoloèností

a družstiev v EÚ pri Ministerstve spravodlivosti SR
� Vidiecky parlament Slovenska.

Predseda Predstavenstva ZPD a OS SR
Ing. Milan Mišánik

Kontakt:
Priemyselná 6
824 94 Bratislava
Tel:02/53 41 55 14 
Fax: 02/53 41 45 44
web: www.zpd.sk
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4. BYTOVÉ DRUŽSTVÁ

Vznik bytových družstiev
Bytové družstvá – ako typické družstvá založené na

Slovensku po prvej svetovej vojne na neziskovom
princípe vznikli za úèelom riešenia bytového problému
sociálne slabších vrstiev obyvate¾stva. Bytová kríza sa
prejavila pri intenzívnejšom rozvoji priemyslu a obchodu,
kedy do miest zaèalo prichádza� obyvate¾stvo z vidieka za
prácou vo väèšej miere. Nahromadené sociálne prob-
lémy sa riešili združovaním finanèných prostriedkov s
cie¾om získania bytu za prijate¾nú cenu.

Najvyšší poèet bytových družstiev a družstevných
domov bol na Slovensku koncom 80. rokov 20.
storoèia, kedy sme mali až 360 200 bytových jednotiek.

Odvtedy poèet dokonèených bytov v družstevnom
vlastníctve každým rokom klesal. 

V súvislosti  so  schválením  tzv. transformaèného
zákona èíslo 42/1992 Zb. vznikla možnos� prevodu
družstevných bytov do vlastníctva nájomcu, èlena
bytového družstva. Cena, za ktorú užívate¾ zaplatil byt
nebola trhová. Uvedený zákon mal obmedzenú dobu
platnosti, preto bol schválený v roku 1993 zákon èíslo
182/1993 Z. z. "O vlastníctve bytov a nebytových
priestorov", pod¾a ktorého sa prakticky dodnes postupu-
je pri prevodoch družstevných bytov do vlastníctva.

Súèasný stav
Vzh¾adom na to, že ceny  starších bytov v druž-

stevných domoch sú podstatne nižšie, ako ceny nových
bytov, vznikol záujem o ich prevod do vlastníctva uží-
vate¾ov najmä vo ve¾kých mestách, kde je vyšší dopyt po
bytoch. Po prevodoch èasti družstevných bytov vznikli
hybridné, èiže heterogénne družstevné domy so
zmiešaným vlastníctvom a „...vyèlenili sa dva segmenty
využívajúce služby stavebných bytových družstiev“:
� nájomcovia družstevných bytov
� majitelia – vlastníci bytov.

Pluralita vlastníctva v družstevných domoch spô-
sobuje ve¾ké problémy pri každodennom živote èlenov
bytových družstiev a manažmenty neustále h¾adajú opti-
málne riešenia pre družstevníkov. 

Dòa 24.5.2000 schválila vláda SR svojím uzne-
sením è. 355 Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku
2005 s výh¾adom do roku 2010. V tom èase sme mali
cca 310 bytov na 1 000 obyvate¾ov, krajiny Európskej
únie 400 bytov v prepoète na 1 000 obyvate¾ov. 

Dòa 3.2.2010 bola schválená uznesením vlády SR
è. 96 Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015.
Pod¾a uvedeného materiálu sme mali v SR v roku 2008
spolu 1 768 tisíc trvalo obývaných bytov, èiže 327 bytov
na 1 000 obyvate¾ov, prièom 14,9 % bytov bolo vo vlas-
tníctve bytových družstiev. Úlohou bytových družstiev je
v súlade s cie¾mi štátnej bytovej politiky postupné zvyšo-
vanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie pre
obyvate¾stvo dostupné a aby si každá domácnos� mohla

zabezpeèi� primerané bývanie. Bytové družstvá v súlade
so svojimi možnos�ami plnia významné úlohy pri
zabezpeèení dôstojného bývania obyvate¾stva. V oblasti
kvality bývania je prvoradou úlohou bytových družstiev
zlepši� technický stav jestvujúceho bytového fondu a
prispie� k predåženiu jeho životnosti a k zníženiu jeho
energetickej nároènosti.

Úlohy bytových družstiev do budúcnosti:
� komplexná správa bytov – ekonomická, hospodárska,

investièná, rozvojová a technická, ako aj s òou súvi-
siace èinnosti s cie¾om zlepšenia kvality bývania 

� komplexná obnova a rekonštrukcia bytových domov
s cie¾om dosiahnutia úspor a súèasne zvýšenia
bytovej pohody

� aktívna spolupráca so spoloènos�ami, ktoré realizujú
výstavbu, obnovu a rekonštrukciu bytového fondu.

Slovenský zväz bytových
družstiev

SZBD je záujmovým združením právnických osôb
pod¾a § 20 písmeno f) Obèianskeho zákonníka a združu-
je bytové družstvá a ïalšie právnické osoby, ktorých
charakter èinnosti je blízky bytovým družstvám.

Vznik: 1968 (zaèiatok èinnosti od 1.1.1969)
Poèet èlenských družstiev v súèasnosti: 91 
Poèet bytov, ktoré spravujú èlenské družstvá:
290 000
Najvyšší orgán: Zhromaždenie delegátov èlenských
družstiev SZBD, Predstavenstvo SZBD a Kontrolná
komisia SZBD, prípadne na plnenie svojich úloh môže
Zhromaždenie delegátov èlenských družstiev SZBD
a Predstavenstvo zväzu zriadi� stále alebo doèasné
poradné orgány a pracovné komisie, v súèasnosti sú
zriadené ekonomická, energetická, právna komisia pri
Predstavenstve SZBD.
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Hlavné aktivity:
� prerokovávanie a napomáhanie riešenia záležitostí

èlenských bytových družstiev a koordinaèná èinnos�
� ochrana a presadzovanie záujmov družstiev, prièom

aktívne spolupracuje s poslancami, orgánmi štátnej
správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

� úèas� na tvorbe zákonov v rámci pripomienkového
konania, iných všeobecne záväzných právnych pred-
pisov a zásadných opatrení, týkajúcich sa bytového
družstevníctva a bývania 

� ochrana a presadzovanie záujmov bytového
družstevníctva v komisiách a pracovných skupinách
príslušných ústredných štátnych orgánov pri spraco-
vávaní návrhov zákonov alebo iných zásadných doku-
mentov

� spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami
v záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení
otázok spoloèného záujmu v prospech družstiev. 

Èlenstvo v medzinárodných
organizáciách
� èlen sektorovej organizácie Medzinárodného

družstevného zväzu ICA Housing, zameranej na
bývanie

Aktívna spolupráca, resp. èlenstvo v organizáciách
a orgánoch podporujúcich priamo alebo nepriamo
bytové družstevníctvo:
� Družstevná únia SR, 
� Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a združení SR,
� Hospodárska a sociálna rada SR,
� Národná rada SR,
� Štátny fond rozvoja bývania,
� Ministerstvo hospodárstva SR, a ïalšie príslušné

ústredné orgány - SZBD tu zastupuje a chráni záujmy
bytového družstevníctva 

� Allianz – Slovenská pois�ovòa, a. s., kde je prostred-
níctvom rámcovej zmluvy poistených až 59 bytových
družstiev v oblasti poistenia majetku až po rýchle
vybavenie poistných udalostí bez prie�ahov

� energetické centrá, napríklad pri znižovaní energetic-
kej nároènosti bytových domov a tým aj bytov

� obchodné spoloènosti, ktoré realizujú výstavbu,
obnovu a rekonštrukciu bytového fondu.

Úlohy SZBD a bytových družstiev do budúcnosti:
� pomoc pri vytváraní legislatívnych podmienok pre

výkon správy najmä formou spolupráce s ústrednými
orgánmi štátnej správy pri navrhovaní noviel zákonov

� spolupráca s bankami, prípadne s ïalšími organizá-
ciami, napríklad so Štátnym fondom rozvoja bývania
pri vytváraní podmienok pre zlepšovanie podmienok
poskytovania úverov pre bytové domy s cieľom
zabezpečenia zníženia energetickej náročnosti
bytových domov a predĺženia životnosti týchto stavieb

� metodická a poradenská èinnos� pre èlenské
družstvá

� propagaèná a publikaèná èinnos�, vydávanie odbor-
ného elektronického èasopisu Spravodajca SZBD,
spolupráca s médiami

� spolupráca so zahranièím, hlavne zastupovanie na
vrcholných fórach v zahranièí, výmena poznatkov pre-
dovšetkým s krajinami Európskej únie

� spolupráca s firmami dodávajúcimi teplo a teplú
úžitkovú vodu do domácností s cie¾om zabezpeèenia
dodávok energie za vzájomne výhodných podmienok.

Predseda Predstavenstva SZBD
JUDr. Miroslav Somorovský

Kontakt:
Slovenský zväz bytových družstiev
Palárikova 16
812 60 Bratislava
Tel.: 02/57267301
Fax: 02/52492141
web: www.szbd.sk
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Záver

V súèasnosti, keï je SR èlenom Európskej únie,
družstvá pôsobia vo ve¾kom trhovom priestore a v pod-
mienkach tvrdej konkurencie zo strany zahranièných
podnikov i re�azcov. Ich prostredníctvom sa môžu rozví-
ja� spoloèné aktivity s cie¾om dosiahnu�: „vyjednávaciu“
silu pri raste a koncentrovaní trhov, úspory z rozsahu,
kvalitu produktov, nezávislos� a kontrolu vlastných
aktivít. Hoci je družstvo z h¾adiska Obchodného zákonní-
ka forma podnikania ako každá iná, družstvá boli
založené najmä z dôvodu zabezpeèenia potrieb svojich
èlenov.

Prí�ažlivos� družstiev vo svete je charakterizovaná
pod¾a tzv. „Bielej knihy“ (Brusel, 2002) týmito znakmi:
� možnos�ou vo¾ného a dobrovo¾ného vstupu a výstupu

z družstva
� vo¾bou vedenia družstva, ktoré zodpovedá svojim

èlenom
� demokratickými štruktúrami (majoritné rozhodovanie

väèšiny èlenov)
� presným a spravodlivým rozde¾ovaním hospodár-

skych výsledkov.

Aktuálny stav, úlohy družstiev
a ciele pre slovenské družstvá
do budúcnosti

Na Slovensku je 1 556 aktívnych a 2 496 registro-
vaných družstiev, ktoré by mali zabezpeèi� potreby
starostlivos�ou pre pol milióna individuálnych èlenov
družstiev. Pritom sú podstatné rozdiely vo ve¾kosti
družstiev – od malých podnikov cez stredné podniky
(najmä výrobné družstvá a po¾nohospodárske družstvá)
až po ve¾ké podniky (hlavne bytové a spotrebné
družstvá), ktoré fungujú s cie¾om uspokoji� potreby
nieko¾kých stoviek alebo až tisícov èlenov jedného druž-
stva. 

V súèasnosti je ešte z h¾adiska poètu najviac
po¾nohospodárskych družstiev, ktoré sa ve¾mi pomaly
spájajú do tzv. potravinových vertikál so spracova-
te¾ským priemyslom a obchodom. Po¾nohospodárske
družstvá udržiavajú zamestnanos� na vidieku – ešte
stále tu pracuje viac ako 30 tisíc zamestnancov, ktorí
dokážu zabezpeèi� významnú èas� po¾nohospodárskej
produkcie. Dnes je viac ako polovica po¾nohospodár-
skych družstiev ziskových aj pri dodržiavaní èasto disku-
tovaných ne¾ahkých podmienok Spoloènej po¾nohospo-
dárskej politiky. Problémom je hlavne nedostatok likvid-
ných prostriedkov v družstvách. 

Vo výrobných družstvách sa zabezpeèuje najmä ma-
losériová a priemyselná výroba. Pracuje tu stále
nieko¾ko tisíc zamestnancov družstiev, ale èlenskú zák-
ladòu tvorí takmer polovica pracovníkov družstiev.
Znamená to, že výrobné družstvá zabezpeèujú pracov-
né príležitosti aj pre neèlenov. V súèasnosti prebieha

reštrukturalizácia výroby a zabezpeèujú sa pracovné
príležitosti aj formou chránených dielní pre pracov-
níkov so zmenenou pracovnou schopnos�ou. Málokto
vie, že práve výrobné družstvá sú podniky, v ktorých
exportná výkonnos� je nadpriemerná. 

V terciálnom sektore v súèasnosti pôsobí málo,
ale ve¾kých družstiev, ide väèšinou o bytové družstvá
a spotrebné družstvá. Napriek uvedeným nízkym
podielom v poète družstiev, majú tieto dve formy rozho-
dujúce poèty èlenov: bytové družstvá zabezpeèujú
správu 290 tisíc družstevných bytov. Bytové družstvá
zabezpeèujú väèšinou údržbu a opravu bytového fondu,
orientujú sa hlavne na kvalitu poskytovaných služieb.
Podobne spotrebné družstvá sa môžu pochváli� ve¾kým
potenciálom èlenov a zákazníkov, o èom svedèí pozícia
lídra na trhu i prudký nárast vernostných nákupných
kariet. Profesionalizácia manažmentu zaznamenala
napriek hospodárskej kríze pozitívne výsledky. Urèite
k tomu prispel aj dôraz na vzdelávanie. Systém COOP
Jednota Slovensko, s. d. si uvedomuje, že vzdelávanie
sa stáva nevyhnutným nástrojom rozvoja a profilu každej
spoloènosti, a preto má vypracovaný dlhodobý projekt
efektívneho vzdelávacieho systému na všetkých stup-
òoch riadenia od vrcholového manažmentu až po pre-
davaèa s prioritnou orientáciou na zákazníka. Spotrebné
družstvá majú na realizáciu svojich vzdelávacích aktivít
vlastné zariadenie s celoslovenskou pôsobnos�ou –
Vzdelávací inštitút COOP, a.s. v Mojmírovciach. Podobne
má prepracovaný systém vzdelávania aj COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO.

V súèasnosti je viac ako pol milióna obyvate¾ov SR
èlenom niektorého alebo aj viacerých družstiev. Je
potrebné, aby èlenovia družstiev v SR využili výhody, pre
ktoré boli družstvá založené. Práve èinnos� úspešných
družstiev je vhodným príkladom pre ostatných
(benchmarkingom). Z uvedeného vyplýva, že mobilizá-
cia èlenov prostredníctvom manažérov s riadiacimi
znalos�ami a osobnostnými predpokladmi dokáže zak-
tivizova� regionálny potenciál a stratové družstvá
možno zmeni� na efektívne podnikate¾ské družstvá, èi
zaujímavé sociálne družstvá s benefitmi pre èlenov.
Èiže spolupráca èlenov má svoje opodstatnenie práve
v �ažkých èasoch.

V procese globalizácie a hospodárskej krízy
zároveò budú úspešné len tie družstvá, ktoré budú
v meniacich sa podmienkach pružne a aktívne reago-
va� na potreby èlenov družstiev a na stále rastúce
požiadavky zákazníkov pri korektných vz�ahoch s dodá-
vate¾mi. Na hodnotách svojpomoci by sa mala ïalej
rozvíja� aktívna spolupráca nielen v rámci malého
družstva na regionálnej úrovni, ale predovšetkým vo
ve¾kých integrovaných družstvách na medzinárodnej
úrovni.
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