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 ZAMERANIE ČINNOSTI 
DRUŽSTEVNEJ ÚNIE SR V ROKU 2007

Čas plynie veľmi rýchlo, čo si v každodennom živo-
te plne neuvedomujeme. Zdá sa mi, akoby od vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie prešlo len 
niekoľko krátkych dní...a pritom  konkrétne v druž-
stevnom systéme Slovenska, ale hlavne v Európskom 
regióne, sa  zrealizovalo  niekoľko významných uda-
lostí. 

Začiatkom roka 2004  začal prebie-
hať, v rámci družstevného systému 
na európskej úrovni, proces reštruk-
turalizácie,  posilnenia pozícií a zvi-
diteľnenia európskeho družstevného 
regiónu ako najpočetnejšieho a naj-
silnejšieho člena Medzinárodné-
ho družstevného zväzu. Tento bol 
úspešne zavŕšený schválením Stanov 
Cooperatives Europe počas Valného 
zhromaždenia v Manchestri dňa 11. 
novembra  2006.

Svoje sily týmto spôsobom spojili 
družstevníci zo 171 samostatných 
družstevných  organizácií z 37 eu-
rópskych krajín, ktorí reprezentujú 
267 tisíc družstevných podnikov, 
163 miliónov členov a 5,4 milióna 
pracovných miest, čo je významná 
ekonomická a sociálna sila. Zdru-
ženie Cooperatives Europe sa týmto 
zároveň stalo  najväčšou členskou 
organizáciou v Európe.

Je potešujúce, že Družstevná únia 
SR opäť zaznamenala úspech vo voľbách do vrcholového ria-
diaceho orgánu – Rady Cooperatives Europe. Týmto ďaku-
jem Vám všetkým, kolegom,  za prejavenú dôveru, ktorú ste 
mi opätovne dali, aby som zastupoval v Rade Cooperatives 
Europe záujmy slovenského družstevného hnutia.   

V tomto kontexte medzinárodných aktivít  v družstevnom 
hnutí je potrebné spomenúť aj dianie v slovenskom druž-
stevnom hnutí.

Tohtoročné  Valné zhromaždenie delegátov Družstevnej 
únie SR  jasne konštatovalo,  že vďaka pozitívnym hospodár-
skym výsledkom únia  a jej volené orgány realizovali viaceré 
významné aktivity na domácej i medzinárodnej úrovni. 

Na najbližšie obdobie  Predstavenstvo  Družstevnej únie 
SR schválilo zameranie svojej činnosti nasledovne:

1. zabezpečovať dôslednú realizá-
ciu prijatých uznesení VZ DÚ SR 
s dôrazom na dodržiavanie schvále-
ného rozpočtu DÚ SR 

2. pokračovať a zintenzívňovať  
presadzovanie záujmov členských 
organizácií DÚ SR vo vzťahoch k or-
gánom štátnej správy a samosprávy  
i k ďalším organizáciám,  ako napr. 
ZMOS

3. presadzovať hlbšiu spoluprácu 
medzi jednotlivými členskými orga-
nizáciami DÚ SR

4. po všetkých stránkach dôklad-
ne zabezpečiť organizáciu a priebeh 
medzinárodnej družstevnej výstavy 
COOPEXPO‘07 v Nitre ako aj prí-
pravu a realizáciu jej sprievodných 
akcií

5. zorganizovať ďalšie stretnutie 
so slovenskými europoslancami 
a informovať ich o vytvorení COO-
PERATIVES EUROPE (ďalej CE), 
o posilnení európskeho družstev-
ného regiónu a o možnostiach ďal-

šej spolupráce pri presadzovaní a rozvoji družstevníctva na 
Slovensku

6. pomáhať členským  organizáciám DÚ SR v oblasti regi-
onálnej politiky a spolupráce a za tým účelom podporovať 
činnosť regionálnych rád DÚ

7. presadzovať a propagovať družstevnú formu podnikania 
a zviditeľňovať ju vo vzťahu k vládnym inštitúciám a ostat-

pokračovanie na str.2

Ing. Daniel PAVEL, 
predseda 

Predstavenstva  Družstevnej únie SR    
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ným organizáciám verejného sektora 
prostredníctvom osobných interven-
cií, mediálne  aj vydaním osobitné-
ho čísla SLOVAK COOPERATIVES 
NEWS v slovenskom jazyku

8. organizačne a obsahovo zabez-
pečiť slávnostné odovzdávanie Druž-
stevnej ceny Samuela Jurkoviča za rok 
2007 spojenú s divadelným predstave-
ním ako aj s recepciou v Radošinskom 
naivnom divadle

9. Sociálny fond DÚ SR využívať aj 
na charitatívne a humanitárne akcie 
v rámci družstevníctva 

10. v rámci možností a podľa požia-
daviek pomáhať členským družstev-
ným organizáciám pri zakladaní no-
vých družstiev.

Z hľadiska zahraničných aktivít:  
1. spolupodieľať sa na rozvoji Eu-

rópskeho sociálneho dialógu účasťou  
delegácie DÚ SR na VZ COOPERA-
TIVES EUROPE,  ako aj  na ďalších 
aktivitách a podujatiach  organizova-
ných CE 

2. spolupodieľať sa na „Inovácii 
v družstevnom podnikaní” s dopadom 
na udržateľný rozvoj a zmenu klímy 
účasťou delegácie  DÚ SR na VZ MDZ,  
ako aj na sprievodných akciách

3. zapojiť do realizácie projektu CE 
s EÚ v oblasti sociálneho partnerstva, 
prípadne ďalších projektov realizova-
ných cez CE v oblasti rozvoja druž-
stevníctva

4. naďalej udržiavať a prehlbovať 
vzájomnú spoluprácu s DA ČR a jej 
členskými organizáciami 

5. rozvíjať bilaterálne vzťahy so 
strešnými družstevnými  organizá-
ciami európskych krajín pri zabezpe-
čovaní spoločných alebo podobných 
záujmov.

Dosiahnutie vytýčených cieľov, či už 
v kontexte domáceho alebo medziná-
rodného rámca, je možné len vzájom-
nou spoluprácou a komunikáciou me-
dzi členskými organizáciami DÚ SR, 
ako aj ich členskými družstvami. 

Dovoľte mi teda, aby som nám,  
všetkým, poprial veľa úspechov 
pri presadzovaní spoločných druž-
stevných záujmov, veľa optimizmu 
a hlavne pevné zdravie. 

Európske družstevné hnutie založilo  
tradíciu každé dva roky konania druž-
stevného konventu. Prvý sa uskutočnil 
v Prahe v roku 2003 a druhý v Bruseli 
v roku 2005. Tretí Európsky  družstevný  
konvent sa konal  v dňoch 18. a 19. júna  
2007 opäť v Prahe 
a jeho hlavnou témou 
bol  Európsky  sociál-
ny dialóg.

Delegácia Druž-
stevnej únie SR bola 
zastúpená člen-
mi Predstavenstva 
a Kontrolnej komisie 
a predstaviteľmi jej  
členských organizá-
cií.  Konferencii pred-
chádzalo zasadnutie 
Rady  a Valné zhro-
maždenie Cooperati-
ves Europe.

Na podujatie, orga-
nizované v spolupráci s Družstevní aso-
ciací ČR, pozvanie prijali, okrem iných, 
predseda Poslaneckej snemovne České-
ho parlamentu  Miroslav Vlček, minister 
pre zamestnanosť a sociálne záležitosti 
ČR Petr Nečas, minister poľnohospo-
dárstva Petr Gandalovič a predseda Or-
ganizácie odborových zväzov Milan Štec. 
Za organizácie reprezentujúce európske 
inštitúcie vystúpili so svojimi prezentá-
ciami  Pauline Green, ko-prezidentka 
Cooperatives Europe; Jean-Claude Det-
tilleux, CEP-CMAF – Stála konferencia 
európskych družstiev, spoločných pod-
nikov, združení a nadácií.

Zo správy Programu sociálneho part-
nerstva,  vyplýva, že  vo väčšine krajín 
EÚ sú  družstvá  súčasťou  národného 
sociálneho dialógu a ich špecifičnosť  
uznávajú vlády  odlišným právnym  
rámcom. Nová  družstevná organizácia 
COOPERATIVES EUROPE  má za cieľ 
zohrať  významnejšiu úlohu v Európ-
skom sociálnom dialógu. 

Prezentácie z rôznych krajín  splnili 
okrem základného cieľa, ktorým bolo 
oboznámiť delegátov so situáciou  v ob-
lasti zapojenia družstevných organizácií 
do  tripartity,  aj ďalší zámer - možnosť 

EURÓPSKY DRUŽSTEVNÝ 
KONVENT 

porovnania   skúseností zo zahraničia  
a inšpirovania sa krajinami, v ktorých  
majú  družstevné  organizácie  oficiálne  
uznané miesto v sociálnom dialógu. 

Zaujímavou prezentáciou boli skúse-
nosti z Írska. Talianska a Poľska. 

Na rôznorodosť  situácie v sektore vý-
robného družstevníctva v jednotlivých  
krajinách, ktoré majú  členov v Európ-
skej konfederácii výrobných družstiev 
CECOP, poukázal vo svojom vystúpení  
jej generálny tajomník,  Bruno Roe-
lants. 

Okrúhly stôl tretieho družstevné-
ho konventu potvrdil, že  na európskej  
úrovni  je  sociálny  dialóg  veľmi dôležitý 
a má  dve hlavné  formy, ktoré predsta-
vuje dialóg medzi  európskymi zamest-
návateľmi a organizáciami odborových 
zväzov a tripartitný dialóg, v ktorom ide 
o súčinnosť medzi sociálnymi partner-
mi  a verejnými  úradmi.

Družstevný  konvent v Prahe skončil 
prostedníctvom video odkazu   euro-
komisára Vladimíra Špidlu, zodpoved-
ného za zamestnanosť, sociálne  otázky 
a rovnosť príležitostí, ktorý vo svojom  
krátkom  odkaze prisľúbil podporu  
plnoprávnej zapojenosti družstevných 
organizácií  do sociálneho  dialógu  a  
potvrdil, že pre splnenie cieľov  Lisabon-
skej  dohody má  vyššia účasť družste-
vných podnikov v európskom  sociál-
nom dialógu nesporný význam.

Dokončenie zo str. 1
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Dobrovoľné združovanie predstavu-
je fenomén, ktorý má nezastupiteľné 
miesto vo vývoji slovenskej spoločnos-
ti.  História dáva za pravdu, že družstev-
níctvo patrí medzi zvláštne fenomény 
modernej doby. Je  jednou z foriem 
podnikania, ktorá mala vždy za cieľ 
zlepšiť existenčné podmienky svojich 
členov. Zmenou doby, rozvojom spo-
ločnosti a ľudstva sa menili aj nástroje 
a formy družstevného podnikania. No 
vždy  zostala zachovaná orientácia na 
člena a jeho výhody. Družstevníctvo je 
forma, ktorá nesie prvky samospráv-
neho riadenia, a preto je vysoko de-
mokratická.

Historický kalendár družstevníc-
tva uvádza, že prvé družstvo na svete 
vzniklo 24. 10. 1844 v anglickom meste 
Rochdale. O niekoľko mesiacov neskôr 
9.  februára 1845 založil Samuel Jurko-
vič nezávisle na rochdalskom družstve 
Gazdovský spolok, úverové družstvo v  
Sobotišti s cieľom riešiť finančné pro-
blémy svojich členov na princípe svoj-
pomoci. Jeho úlohou bolo v pravidel-
ných týždňových intervaloch prijímať 
drobné vklady od svojich členov a v 
prípade potreby im finančne vypomá-
hať. 

Stal sa teda vzorom, modelom pre 
rastúci počet spotrebných, potravinár-
skych, úverových, bytových, neskôr aj 
výrobných , živnostenských a im po-
dobných družstiev na Slovensku. 

Tradíciu Samuela Jurkoviča a jeho 
Gazdovského spolku si slovenskí druž-
stevníci zachovali po dnešné dni, aj 
napriek meniacim sa politickým, eko-
nomickým, sociálnym a spoločenským 
podmienkam.

Dnes Slovenská republika je  suve-
rénnym a zodpovedným členom Eu-
rópskej únie a iných nadnárodných 
spoločností. Usiluje sa o presadzovanie 
všetkých hodnôt, zásad demokracie, 
humanizmu a tolerancie. 

Poľnohospodárstvo naďalej využíva 
najviac vidieckej pôdy a je určujúcim 
faktorom pre kvalitu vidieka a životné-

ho prostredia. Budúca politika vidieka 
sa sústreďuje na tri kľúčové oblasti: ag-
ropotravinárske hospodárstvo, život-
né prostredie a vidiecke hospodárstvo 
a obyvateľstvo v širšom zmysle. 

Poľnohospodárske odvetvie sa teda 
musí chopiť príle-
žitostí, ktoré mu 
ponúkajú nové 
prístupy, technoló-
gie a inovácie, aby 
uspokojilo rastúci 
dopyt na európ-
skom a svetovom 
trhu. 

Politika rozvoja 
vidieka je vidiec-
kym oblastiam 
nápomocná, aby 
sa v období rokov 
2007 až 2013 mohli 
tieto ciele plniť. Vyža-
duje si to strategický 
prístup ku konku-
rencieschopnosti, k tvorbe pracovných 
miest a inovácií vo vidieckych oblas-
tiach, ako aj lepšiu správu pri uskutoč-
ňovaní pogramov. 

Družstevná forma v poľnohospo-
dárstve zastáva stále významnú formu 
hospodárenia. Jej úspešnosť v súčas-
nosti závisí od pripravenosti na kon-
kurencieschopnosť na spoločnom trhu 
Európskej únie, na schopnosti a pri-
pravenosti pokračovať ako hnacia sila 
vo vidieckom priestore a vo využití  
európskych a národných podporných 
zdrojov. Plní si aj jedinečnú úlohu vo 
vidieckom priestore  a tou je  sociálna 
funkcia. 

Vo februári 2007 bola prijatá práv-
na úprava upravujúca otázky týkajúce 
sa postavenia európskeho družstva so 
sídlom na území Slovenskej republiky 
a otázky  súvisiace so založením, riade-
ním a kontrolou. 

Európske družstvo predstavuje naj-
mladšiu nadnárodnú právnu formu 
podnikania, resp. právnu formu umož-
ňujúcu výkon činnosti naprieč celým 

Európskym hospodárskym priesto-
rom. 

Členským štátom Európskej únie sa 
týmto ukladá povinnosť zaobchádzať 
s európskym družstvom rovnako ako 
s národnými družstvami založenými 
podľa práva štátu, v ktorom má európ-
ske družstvo sídlo. Činnosť takéhoto 
družstva musí spočívať v uspokojova-
ní potrieb členov, v rozvoji ich ekono-
mických alebo sociálnych aktivít. Snaží 
sa tiež odstrániť prekážky vznikajúce 
v dôsledku rozdielov vo vnútroštát-

nych právnych úpravách vzťa-
hujúcich sa na túto právnu 
formu podnikania. Európske 
družstvo sa týmto považuje na 
území Slovenskej republiky za 
podnikateľa v zmysle Obchod-
ného zákonníka a má  posta-
venie ako slovenské obchodné 
spoločnosti.

Dnes, predpokladám, že si 
družstevníci plne uvedomujú, 
že bez zveľaďovania a skvalit-
ňovania  družstevného majet-
ku by neobstáli v konkurencii 

na trhu. Činnosť družstiev nie je 
len  ekonomická, ale aj mimoe-
konomická, najmä sociálna, ale 

aj  kultúrna.
Pre uplatnenie tzv. mimoekonomic-

kých funkcií v poľnohospodárstve, 
teda aj v družstevníctve, je smerovaná 
aj politika Európskej únie, kde od roku 
2007 sa zvýšil akcent na vidiek, na ľudí 
tam žijúcich a ich potreby. 

Základom hospodárskej politiky sú-
časnej vlády je sociálne a ekologicky 
orientované trhové hospodárstvo. Pod-
porujeme podnikanie, výskum a ino-
vačné technológie. Cieľom je zmierniť a 
postupne odstrániť regionálne rozdiely 
a zabezpečiť trvalý ekonomický rast 
na Slovensku. Pozornosť sme zamerali 
na otázky, ktoré súvisia s pôdohospo-
dárstvom a rozvojom vidieka. Pre nás  
pôdohospodárstvo bolo a je jednou z 
priorít našej hospodárskej politiky.

Nové rozpočtové obdobie Európ-
skej únie otvára nové príležitosti aj pre 
družstevnú formu hospodárenia a jej 
skutočného prepojenia s vidiekom. 
Družstevná forma môže tak naviazať na 
dlhoročné – historické korene a myš-
lienky družstevníctva na Slovensku. 

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI 
 AJ PRE DRUŽSTEVNÚ FORMU 

HOSPODÁRENIA

Ing. Miroslav JUREŇA,
minister 

pôdohospodárstva SR 
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 COOP PRODUKT SLOVENSKO

S cieľom vzájomnej pomoci, získa-
vania a výmeny skúseností jednot-
livých zamestnávateľov z práce so 
zdravotne postihnutými občanmi, 
vzniklo na podnet COOP PRODUKT 
SLOVENSKO dňa 1. 3. 2004 občian-
ske združenie, ako právnická osoba, 
pod názvom Asociácia zamestnáva-
teľov občanov so zdravotným postih-
nutím v SR (ďalej AZOZP v SR), so 
sídlom v Bratislave. V súčasnosti má 
82 členov, ktorí zamestnávajú 6 179 za-
mestnancov, z čoho je 1 711 občanov 
so zdravotným postihnutím a obhajuje 
záujmy ďalších viac ako 31 tis. obča-
nov v rámci Slovenského zväzu telesne 
postihnutých. Celkovo tak  združenie 
presadzuje ciele takmer 40 000 obča-
nov. 

AZOZP pracuje na demokratickom 
princípe, ponúka a realizuje v pro-
spech svojich členov spoločnú prezen-
táciu a výmenu skúseností medzi jej 
členmi navzájom a medzi členmi a tre-
tími osobami. Vedie v záujme členov 

pri riešení ich 
problémov vec-
nú a kvalifikova-
nú diskusiu a na 
základe ich skú-
seností, návrhov 
a odporúčaní 
z diskusií spra-
cováva pripo-
mienky k legisla-
tívnym návrhom 
právnych noriem 

a tie predkladá na všetky zodpovedné  
a kompetentné inštitúcie a orgány. 

Podieľa na aktivitách zameraných na 
projektovú činnosť. Zastrešuje  význam-
ný celospoločenský projekt  EQUAL, 
ktorého výsledkom by mal byť vznik no-
vých podnikateľských modelov pre roz-
voj sociálnej ekonomiky. V rámci spolo-
čenskej prezentácie občanov so zdravot-
ným postihnutím COOP PRODUKT 
SLOVENSKO v spolupráci s AZOZP 
v SR vytvára možnosť ich účasti na 
výstavách, na ktorých môžu členovia 

prezentovať svoje zručnosti,  vyrábané 
výrobky, čím sú vytvorené predpoklady 
pre rovnosť príležitosti pri ponuke svo-
jich výrobkov v porovnaní s výrobkami  
zdravých občanov. 

Najvyšším orgánom združenia je 
Snem, ktorý sa schádza jedenkrát ročne. 
Ďalšími sú výkonná rada a kontrolná 
komisia. Predsedníčkou výkonnej rady 
je Ing. Anna Kulichová, ktorá je zároveň 
podpredsedníčkou COOP PRODUKT 
SLOVENSKO. 

Táto kombinácia dáva predpoklad 
lepšieho presadzovania cieľov najmä v 
oblasti návrhov legislatívnych zmien 
a vytvárania priaznivejších možností 
zamestnávania a tiež udržiavania za-
mestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím.

V júni t. r. sa konal tretí Snem AZOZP 
v SR. Účasť zástupcov Ministerstva prá-
ce sociálnych veci a rodiny SR a Ústre-
dia práce sociálnych veci a rodiny vý-
znamnou mierou prispela k objasneniu 
otázok, ktoré odzneli v rámci diskusie 
a ktoré sa týkali najmä pripravovaných 
legislatívnych zmien v oblasti zamestná-
vania občanov so zdravotným postihnu-
tím  v ďalšom období.

Asociácia zamestnávateľov
občanov so zdravotným postihnutím v SR

(ďalej len  CPS) je záujmovým zdru-
žením výrobných a iných družstiev. 
Vzniklo v roku 1953 pod názvom Slo-
venský zväz výrobných družstiev a v sú-
časnosti združuje  97 členských druž-
stiev. Ťažisko práce orientuje do me-
todickej, koordinačnej a informačnej 
oblasti. Usmerňuje družstvá pri riešení 
problémov súvisiacich so zamestnáva-
ním občanov so zdravotným postih-
nutím. Organizuje vzdelávacie aktivity 
pre členov, rozvoj športovej a rekreač-
nej činnosti. Ako nezisková organizácia 
svoju  činnosť financuje  z príspevkov 
členských družstiev a z vlastnej čin-
nosti.Je zriaďovateľom dvoch stredných 
odborných učilíšť služieb v Poprade 
a v Bardejove, kde zabezpečuje odbor-
né vzdelanie viac ako 1200 žiakov.

Združuje družstvá s rôznorodou vý-
robnou činnosťou a činnosťou v oblas-
ti poskytovania služieb. Vykonáva pre 
ne akvizíciu, sprostredkovateľský a in-

formačný servis v rôznych odboroch, 
koordinuje účasť družstiev na kon-
traktoch, veľtrhoch a výstavách doma 
i v zahraničí. Absolútnu prioritu venu-
je medzinárodnej družstevnej výstave 
COOPEXPO.

Úzko spolupracuje s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Minis-
terstvom hospodárstva SR, Minister-
stvom školstva SR, Slovenskou obchod-
nou a priemyselnou komorou, Sloven-
skou agentúrou pre rozvoj investícií 
a obchodu, Národnou agentúrou pre 
rozvoj malého a stredného podnika-
nia,  ale aj s vysokými školami, najmä 
Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Záujmy členských družstiev ako za-
mestnávateľov presadzuje v súčasnosti 
v najreprezentatívnejšej zamestnáva-
teľskej organizácii v Republikovej únii 
zamestnávateľov SR.

Dlhodobé sú aj  zahraničné vzťahy 
CPS.  Prostredníctvom Družstevnej 
únie SR sa zúčastňuje na práci Medzi-
národného družstevného zväzu i v me-
dzinárodnej organizácii pre priemysel-
né, remeselnícke, službové a výrobné 
družstvá (CICOPA). Svoje poslanie tiež 
uplatňuje v európskej konfederácii vý-
robných a sociálnych družstiev a parti-
cipatívnych podnikov krajín Európskej 
únie (CECOP). Zástupca CPS reprezen-
tuje záujmy slovenského družstevníctva 
v Rade Cooperatives Europe, vrcholo-
vej družstevnej organizácie v Európe. 

Orgánmi CPS sú valné zhromažde-
nie, predstavenstvo, kontrolná komisia, 
predseda a rada výchovy, starostlivosti 
o členov a zamestnancov.  Bežnú čin-
nosť riadi predseda a podpredsedovia 
prostredníctvom odborných pracovní-
kov aparátu CPS.

Ing. Anna KULICHOVÁ
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Aktívne znižovanie energetickej náročnosti
 bytových domov podľa „Zelenej knihy EÚ“

Otázke energetickej efektívnosti je už dlhodobejšie, t.j. 
po roku 1997 venovaná zo strany Slovenského zväzu byto-
vých družstiev (ďalej len SZBD) mimoriadna pozornosť, a 
to hlavne z dôvodu veľkého rastu cien vyrobeného tepla na 
vykurovanie domácnosti a výroby teplej vody a toho, že štát 
začal obmedzovať výšky dotácií pre túto komoditu.   

Pre SZBD je prioritou bytový sektor a domácnosti, kde 
je štatisticky konštatované, že tento má druhú najvyššiu 
konečnú energetickú spotrebu predstavujúcu 26 
percentný podiel z celkovej konečnej energetickej 
spotreby SR, a to v komoditách vykurovanie a ohrev teplej 
vody.

Tu sme poukazovali na to, že sektor bývania predstavuje 
veľký potenciál možností v úsporách pri spotrebe tepla a 
palív na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) a hlav-
ne vykonaním komplexných rekonštrukcií bytových do-
mov, čím by sa vo veľkej miere odstránili nedostatky pri ich 
výstavbe v rokoch 1960 až 1990, predĺžila by sa životnosť 
týchto stavieb o 30 až 40 rokov a výrazne by sa znížila spo-
treba energií na kúrenie a TÚV v rozmedzí 20 až 50 % .

Najväčším potenciálom energetických úspor v oblasti 
bývania je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie, 
tepla na prípravu TÚV a elektrickej energie. U existujúce-
ho bytového fondu je tento stav možné dosiahnuť len kom-
plexnou rekonštrukciou bytových domov, t.j. vykonanie 
stavebných úprav, a to :

- účinného zateplenia obvodového plášťa budov, 
- výmena  okenných prvkov za nové,  ktoré budú vykazo-

vať minimálne koeficienty tepelných strát,
- tepelná izolácia striech podľa poveternostných podmie-

nok regiónu, v ktorom sa stavby nachádzajú,   
- hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla a TÚV v by-

tovom dome a zabezpečenie merania odberu, čo hlavne 
finančne motivuje konečných spotrebiteľov pre znižovanie 
spotreby tepla a TÚV. 

Na základe doterajšej praxe správy bytových domov mož-
no konštatovať, že pri nemeranej spotrebe a približne rov-
nakej tepelnej ochrane stavby bytového domu je spotreba 
vyššia medzi 10 až 17 %. Po takomto zistení by mala mať zá-
konom stanovená povinnosť merania odberov tepla a TÚV 
až verejnoprospešný charakter. 

Základným predpokladom pre realizáciu uvedených opa-
trení smerujúcich ku zníženiu spotreby energií v bývaní 
je dostatok finančných zdrojov na ich realizáciu, či už zo 
strany vlastníkov bytov alebo podporných nástrojov štátu 
pri realizovaní takejto štátnej bytovej politiky, ako i soci-
álneho postavenia niektorých slabších príjmových skupín 
obyvateľov SR. Tento problém sa týka nájomného sektoru i 
bytov vo vlastníctve osôb. Majitelia budov, bytov vo väčšine 
prípadov nemajú dostatok financií na fondoch prevádzky, 

údržby a opráv, ani nemajú potrebnú hotovosť a  častokrát 
nie sú schopní poskytnúť primeranú záruku komerčným 
bankám na získanie potrebných finančných úverov na rea-
lizáciu uvedených stavebných úprav.

Výrazný nedostatok v záujme štátu na riešení znižovania 
energetickej spotreby v bývaní je na úrovni využitia systému 
daňovej politiky. U nás sa systém daňových výnimiek - úľav 
využíva len v oblasti biopalív, pričom v okolitých štátoch 
sú  poskytované rôzne podporné nástroje v daňových sys-
témoch pre zmiernenie finančnej náročnosti na realizova-
nie opatrení zabezpečujúcich znižovanie spotreby energií v 
bytovom sektore (napr. zníženie sadzby DPH na tieto práce 
a pod.).  Preto nedostatočná pripravenosť finančných pod-
porných mechanizmov je aj podľa nášho názoru dôsled-
kom nedostatočnej pozornosti štátu v doterajších dlhodo-
bých dokumentoch pre podporu energetickej efektívnosti, 
ku ktorej je viazaná Zelenou knihou Európskej únie.

Odporúčame prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ŠFRB) poskytovať bonifikáciu na znižovanie úro-
kovej sadzby z úverov ktorejkoľvek banky poskytovaných 
na obnovu bývania. Na takúto formu podpory štátu by sa 
mohli využiť finančné prostriedky kumulované zo splátok 
úverov poskytnutých ŠFRB v minulých rokoch, čím  by sa 
nezvyšovala finančná náročnosť na štátny rozpočet a pri-
rodzene aj výška takejto podpory by vychádzala z finanč-
ných možností v činnosti ŠFRB.

Tieto podporné programy na zlepšenie tepelnej ochrany 
budov by mali obsahovať aj nevyhnutné podmienky, kto-
ré musia byť zo strany žiadateľov o podporu splnené, a to 
najmä súčasné odstránenie systémových porúch budovy, 
používať len certifikované technológie, ktoré budú reali-
zovať len držitelia licencie na realizáciu týchto technológií, 
zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 
a rozvodov TÚV v budove, zabezpečiť meranie spotreby 
tepla a TÚV u konečných spotrebiteľov, spracovať energe-
tický certifikát budovy po realizácii uvedených opatrení. 
Podmienky poskytnutia podpory musia byť pre vlastníkov 
bytov v budove rovnaké bez ohľadu na spôsob zabezpeče-
nia výkonu správy domu. 

Záverom chceme zdôrazniť, že pre zabezpečenie aj nami 
navrhnutých účinných nástrojov podpory energetickej 
efektívnosti je nutná podpora všetkých zložiek národného 
hospodárstva, ktoré majú svojou činnosťou vplyv na výš-
ku spotreby energií, avšak bez účasti ústredných orgánov 
štátnej správy a politických predstaviteľov nebude možné 
dosiahnuť výraznejšie výsledky v tejto oblasti tak, aby sme 
ako štát plnili aj požiadavky na zníženie spotreby energií 
podľa Zelenej knihy Európskej únie. 

JUDr. Miroslav SOMOROVSKÝ
1. podpredseda SZBD
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Historicky najstaršia a najvýkonnej-
šia obchodná sieť na Slovensku  

COOP Jednota spotrebné družstvá  
uzatvorila rok 2006 s celkovým dosiah-
nutým maloobchodným obratom 32,15  
mld. Sk.

Tento výsledok predstavuje v porov-
naní s  rokom 2005  rast o 2,1 mld. Sk, 
s indexom  rastu 107,1.   Veľkoobchod-
ný obrat  systému COOP jednota v roku 
2006 prekročil  11,38 mld. Sk s indexom 
rastu 109,4.

Uvedené výsledky potvrdzujú, že sys-
tém spotrebných družstiev si trvale udr-
žiava svoju pozíciu lídra na slovenskom 
trhu. Jeho trhový podiel   v oblasti obcho-
du s potravinami predstavuje cca 16 %. 

Podľa výsledkov  prieskumu 
spoločnosti Gfk SHOPPING 
MONITOR SLOVAKIA 2006/
07 zameraného na nákupné 
zvyklosti obyvateľstva Sloven-
skej republiky, takmer jedna 
tretina obyvateľov Slovenska 
minie najväčšiu časť svojho príjmu za ná-
kup potravín práve  v predajniach  COOP 
Jednota a ďalším  pozitívnym zistením 
z prieskumu je, že napriek silnej expan-
zii zahraničných  obchodných reťazcov 
na slovenskom trhu  narástla  spontánna  
znalosť  obyvateľstva  o  COOP Jednote 
a jej predajnej sieti. Spontánne ich pozná 
až tri štvrtiny obyvateľstva.

Tento výsledok je aj priaznivou spät-
nou väzbou na aktivity COOP Jednoty 
Slovensko zamerané na starostlivosť o zá-
kazníka.
 PROJEKT  NÁKUPNEJ KARTY

V roku 2006 došlo k zmene koncepcie 
vernostného systému, spočívajúcej v no-
vej nákupnej karte s novými benefitmi, 
ktorá sa dobre ujala. Podľa spôsobu a 
množstva nákupov si môže každý zákaz-
ník vybrať tú svoju kartu. 

Zákazníkom  sú prístupné dva varianty: 
Karta COOP Jednota Klasik umožňuje 
jej držiteľom získať výhody z nákupov 
realizovaných v obchodnej sieti systému 
spotrebných družstiev COOP Jednota na 
celom Slovensku. Stačí, ak sa pri každom 
nákupe v predajni COOP Jednota zákaz-
ník kartou preukáže a získa z každého ná-
kupu zľavu až do 2 %. 

Ako pridaná hodnota slúži karta COOP 
Jednota Plus, ktorú zákazník používa aj 
ako platobnú kartu. Držiteľ karty získa 
zľavu nielen v predajniach COOP Jed-
nota, ale vo všetkých predajniach ozna-
čených logom MasterCard Electronic. 
Výška zľavy za každú platbu touto kartou 
predstavuje navyše ďalšie 1 %. Ďalšou z 
výhod tejto karty je, že zákazník si nepo-
trebuje otvárať účet v banke. 

Štatistika roka 2006 
Z celkového maloobchodného obra-

tu boli cez Nákupnú kartu realizované 
nákupy v hodnote 12,5 mld. Sk, čo je o 
25 % viac než v predchádzajúcom roku. 
Hodnota priemerného ročného nákupu 
bola 27 000 Sk, čo je o 4 300 Sk viac než 
predchádzajúci rok. 

Celkovo v roku 2006 vyplatili spotrebné 
družstvá na zľavách z nákupov uskutoč-
nených Nákupnými kartami viac než 150 
mil. Sk. Počet držiteľov kariet každoročne 
vzrastá, ku koncu roku 2006 bolo 489 248 
držiteľov, čo je nárast oproti predchádza-
júcemu roku o 34 979 zákazníkov. 

Ďalším projektom systému COOP 
Jednota, ktorá je podstatnou súčasťou  

programov orientovaných na zá-
kazníkov  je 

PROJEKT VLASTNEJ  
ZNAČKY

Výrobky vlastnej značky 
nemajú za cieľ len rozšírenie 
predajného portfólia, ale je to 

predovšetkým ústretový krok smerom 
k zákazníkom, ktorí hľadajú spoľahlivú 
a overenú kvalitu spojenú s výhodnou 
cenou. 

Hlavnou výhodou systému COOP Jed-
nota je, že patrí medzi prvé slovenské 
maloobchodné siete, v ktorých zákazník  
našiel produkty vlastnej značky. Začiatky 
uvedenia prvých výrobkov na trh sa da-
tujú od roku 1999. Od toho obdobia už 
existuje viac ako 250 výrobkov vlastnej 
značky. 

Stratégia COOP Jednota Slovensko, 
spotrebné družstvo vo vlastných znač-
kách bola zvolená tak, aby ponúkla zá-
kazníkom dobrú kvalitu výrobkov za 
dobré ceny. Zákazníkovi garantuje prida-
nú hodnotu nielen výhodnou cenou vý-
robkov, ale hlavne kvalitou, ktorá sa nie-
koľkokrát ročne kontroluje v nezávislých 
akreditovaných laboratóriách. Slovenský 
spotrebiteľ si kombináciu týchto výhod 

všíma veľmi pozorne, pretože neustále 
rastie predaj výrobkov tohto segmentu. 

Ďalšou výhodou vlastnej značky systé-
mu COOP Jednota je, že ponúka skutoč-
ne veľmi široký sortiment tovarov dennej 
i dlhodobej potreby. Zákazník tu nájde 
potraviny čerstvé, mrazené i trvanlivé 
potraviny, nealkoholické aj alkoholické 
nápoje, nepotravinový tovar a drogé-
riu. Relevantné pre hodnotenie vlastnej 
značky sú i výsledky Shopping Monitoru 
2006/2007, podľa ktorého  sa zvýšil po-
čet ľudí, ktorí pravidelne nakupujú práve 
tovary vlastných značiek, na takmer tre-
tinu populácie.  Prieskum preukázal, že 
najznámejšou maloobchodnou značkou 
je práve COOP  Jednota. Na základe do-
terajších pozitívnych výsledkov preto plá-
nuje COOP Jednota Slovensko v blízkej 
budúcnosti rozšíriť portfólio výrobkov 
vlastnej značky na 500 výrobkov.

Výrobky vlastnej značky sa nachádzajú 
v nasledovných troch kategóriách:

COOP JEDNOTA DOBRÁ CENA je 
značka pre výrobky s výnimočne výhod-
nou cenou pre spotrebiteľa, so zárukou 
stálej a dobrej kvality výrobkov. Do tejto 
kategórie dnes patrí už viac ako 100 vý-
robkov základnej bežnej spotreby v jed-
noduchých charakteristických obaloch 
farebnosťou inklinujúcich ku korporát-
nym farbám systému spotrebných druž-
stiev. 

Značkou COOP JEDNOTA ŠTAN-
DARD sú označené výrobky porovnateľ-
né so silnými značkami výrobcov na trhu. 
Majú vyššiu kvalitu s pridanou hodnotou, 
zaujímavo a precízne vypracovaný obal a 
výhodnú cenu pre spotrebiteľa. Sú vybe-
rané starostlivo, tak aby uspokojili požia-
davky zákazníkov. 

Značka COOP PREMIUM ponúka 
špičkové výrobky, ktorých hlavnou výho-
dou je vysoká kvalita za priaznivé ceny. 
Vznikla vďaka spolupráci troch národ-
ných družstevných centrál – slovenskej, 
českej a maďarskej. Výrobky COOP Pre-
mium zákazník nájde nielen v predaj-
niach spotrebných družstiev na Sloven-
sku, ale aj v Čechách a Maďarsku. 

SLOVENSKÉ SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ 
 SYSTÉM COOP JEDNOTA

Pri príležitosti konania Valného zhro-
maždenia EURO COOP-u  koncom júna 
2007 v Bruseli bolo slávnostne pripome-
nuté aj 50.výročie založenia tejto organi-
zácie.

EURO COOP je spoločenstvom  národ-
ných spotrebných družstiev zo 16 európ-
skych krajín. Bolo založené v roku 1957 
so zámerom zastupovať štruktúru a eti-
ku družstevných  podnikov na európskej 
úrovni. V súčasnosti toto svoje poslanie 

EURO COOP 
napĺňa aj 
prostredníc-
tvom svojich 
aktivít  v rám-
ci inštitúcii 
EÚ.

Pri príleži-
tosti osláv 50. 
výročia založenia tejto organizácie v Bru-
seli 27. 6. 2007 bola odovzdaná COOP 
Jednote Slovensko, s.d.,  ako  jednému 
z členov tejto organizácie, ktoré za minu-
lý rok dosialo pozoruhodné výsledky,  pa-
mätná   medaila EURO COOP-u.

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO 
SPOTREBNÝCH DRUŽSTIEV 
OSLAVUJE  SVOJE 50. VÝROČIE 
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Za  17-18 rokov došlo v hospodá-
rení na poľnohospodárskej pôde vo 
všetkých bývalých socialistických kra-
jinách strednej a východnej Európy 
v mnohých smeroch k dramatickým 
zmenám. Zhruba o 40 % poklesol cel-
kový objem poľnohospodárskej výro-
by na Slovensku, pričom zvlášť výraz-
ne poklesla živočíšna výroba. Početné 
stavy kráv sa znížili pod 200 tis. kusov, 
čo je zhruba iba jedna tretina ich poč-
tu z r. 1990. Početný stav hovädzieho 
dobytka poklesol zhruba na 520 tis. 
kusov, čo je menej ako v druhej polo-
vici 19. storočia a rovnako po 1. sveto-
vej vojne približne o polovicu. 

Kríza odbytu a výroby a nadväzne aj 
finančná kríza hospodárenia na pôde, 
ktorá sa prudko prejavila už v r. 1991-
93, prirodzene najviac postihla poľno-
hospodárske družstvá, ktoré pred ro-
kom 1990 obhospodarovali takmer 80 
% z celoslovenskej výmery poľnohos-
podárskej pôdy. Do popredia záujmov 
sa dostala privatizácia štátnych majet-
kov, rozdeľovanie družstiev a najmä 
rozdelenie čistého imania družstiev na 
majetkové podiely podľa tzv. transfor-
mačného zákona z r. 1992.

Štátna agrárna politika začiatkom 
90-tych rokov bola vo veľkej miere 
ovplyvnená predstavou, že sa aj na 
Slovensku presadí západoeurópsky 
model malých rodinných fariem, čo 
bolo motivované aj politickým záme-
rom obnoviť tzv. roľnícky stav. Legisla-
tívny a ekonomický nátlak na družstvá 
bol účinný, ale vyústil iným smerom. 
Vlna širšieho záujmu o individuálne 
hospodárenie na pôde po dvoch-troch 
rokoch opadla a zastavil sa aj proces 
rozdeľovania družstiev. V spôsobe a 
formách podnikania sa však presadila 
iná výrazná zmena. Veľká časť mana-
žérov poľnohospodárskych družstiev, 
ale aj iných záujemcov, iniciatívne roz-
vinula proces ich premeny na obchod-
né spoločnosti a tiež proces vyčleňova-
nia podnikateľsky ako-tak rentabilnej 
výroby a bonitných častí hmotného 
majetku z družstiev do nových sub-

jektov bez formálno-právneho zániku 
„materských“ družstiev a bez právnej 
povinnosti prevziať aj ich záväzky voči 
veriteľom a podielnikom. Tento veľký 
strategický manéver priniesol v štruk-
túre podnikania na pôde v SR podľa 
právnych foriem nepochybne najväč-
šiu zmenu.

Poľnohospodársky cenzus z polovi-
ce 90-tych rokov vykázal, že najpočet-
nejšou skupinou hospodárov na pôde 

v SR tvorili 
samostatne 
h o s p o d á -
riaci roľníci 
(bezmála 85 
% z celko-
vého počtu 
subjektov), 
ale pritom 
obhospoda-
rovali len 5,3 
% poľnohos-
p o d á r s k e j 

pôdy. Dominovali družstvá, ktoré ob-
hospodarovali v r. 1993 ešte vyše 76 % 
celkovej výmery, po nich štátne pod-
niky s podielom 18,9 % a obchodné 
spoločnosti s podielom 1,3% výmery. 
Podiel družstiev na obhospodarovanej 
pôde sa postupne znížil na súčasných 
45 % (817 tis. ha p.p.) a podiel ob-
chodných spoločností sa zvýšil na 38 
% (694 tis. ha p.p.). Súbežne sa znížil 
počet funkčných družstiev na 598 a 
vzrástol počet obchodných spoločnos-
tí hospodáriacich na pôde na 966. Ako 
vidno, rozvinul sa a pokračuje proces 
prevodu podnikania na pôde z druž-
stiev do obchodných spoločností a nie 
proces rozširovania rodinných fariem, 
čo má hlboké historické aj aktuálne 
ekonomické a sociálne príčiny.

Racionálne príčiny má aj rozširo-
vanie obchodných spoločností na 
pôde, ktorú mali prenajatú družstvá 
a na pôde vo vlastníctve štátu, cirkvi 
a miestami aj na pôde, ktorú týmto 
spoločnostiam prenajímajú alebo pre-
dávajú samostatne hospodáriaci roľní-
ci. Podstatným dôvodom je to, že ob-

chodné spoločnosti nestrácajú výhody 
veľkovýroby, sú schopné využiť viaceré 
súbory hmotného majetku družstiev, 
najmä skladové hospodárstvo a tech-
niku, môžu radikálnejšie ako družstvá 
znížiť zamestnanosť, neťažia ich zá-
väzky družstiev, z ktorých previedli do 
užívania pôdu, účelovo vybraný ma-
jetok a časť zamestnancov, zjednodu-
šuje sa v nich riadenie a rozhodovanie 
o podnikaní, o použití vytvorených 
zdrojov, rozhodujú často len niekoľkí 
majoritní spoločníci.  

Významnú úlohu zohráva aj ďalší 
faktor – dosah majetkovej transfor-
mácie družstiev na ich majetkové po-
mery. Od majetkovej transformácie 
družstiev prešlo už bezmála 15 rokov. 
Problém majetkových podielov nečle-
nov sa však dlho nedarilo ani vecne, 
ani legislatívne uzavrieť a viackrát sa 
nastoľoval aj ako problém politický.  
Poľnohospodárske družstvá v SR ku 
koncu roku 2005 podľa údajov cen-
trálneho depozitára vydali podielnic-
ké listy v menovitej hodnote 11 mld. 
642 mil. Sk. V Zelenej správe 2006 sa 
konštatuje, že majetkovú transformá-
ciu poľnohospodárskych družstiev v 
SR podľa zákona č. 42/1992 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov možno pova-
žovať za legislatívne ukončenú. 

Zväz poľnohospodárskych družstiev 
a obchodných spoločností SR nabáda 
družstvá, aby zintenzívnili svoju re-
štrukturalizáciu majetkovej účasti na 
svojom podnikaní. Premeny poľno-
hospodárskych družstiev a oslabenie 
ich pozície v podnikateľskej štruktú-
re slovenského poľnohospodárstva, 
ako sme ju rámcove charakterizovali, 
sú závažné. Nie sú však argumentom 
proti družstvám ako podnikateľskej 
forme, ktorá môže optimálne spájať 
podnikateľské a sociálne záujmy ich 
členov, čo v praxi preukazujú mno-
hé poľnohospodárske družstvá, ktoré 
si pri majetkovej transformácii a pri 
riešení jej dôsledkov počínali aktívne 
a udržali si aj štandard dobrých pod-
nikateľov. 

Ing. MILAN MIŠÁNIK, 
predseda ZPDaOS SR

Pozícia družstiev
v štruktúre podnikateľov na pôde v SR
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V dňoch 16. - 20. 8. 2007 
sa v Nitre  koná už 14. ročník 
medzinárodnej  družstevnej 
kontraktačno-predajnej vý-
stavy COOPEXPO. Prebieha 
paralelne s najväčším poľno-
hospodárskym a potravinár-
skym veľtrhom na Slovensku 
AGROKOMPLEX v Nitre. 
Jej hlavným organizátorom je 
Družstevná únia Slovenskej re-
publiky v spolupráci s COOP 
PRODUKT SLOVENSKO a vý-
stavníctvom  AGROKOMPLEX Nitra. 

Myšlienka zorganizovať takúto spoloč-
nú medzinárodnú družstevnú výstavu 

vznikla v roku 1994 s  cieľom zviditeľniť 
a prezentovať družstevníctvo na Slo-
vensku, poskytnúť družstvám možnosť 
realizácie svojich výrobkov a služieb na 

domácom  i zahraničnom trhu , ako aj 
vytvoriť priestor na novú spoluprácu. 

Počas 13 ročníkov  si postupne získala 
svojich stálych návštevníkov a to nielen 
zo Slovenska, ale i zo zahraničia, čím  sa 
stala priestorom, kde sa stretáva európ-
ska družstevná rodina. 

Význam a opodstatnenosť konania vý-
stavy každoročne potvrdzuje i návšteva 
vládnej delegácie v čele s prezidentom 
SR a ďalších  významných predstaviteľov 
verejného i politického života.

Neodmysliteľnom súčasťou výstavy 
COOPEXPO je aj bohatý sprievod-
ný program. Najväčšej obľube sa tešia 
módne prehliadky textilných a odev-
ných výrobných družstiev. Pravidelne sa 
organizuje aj súťaž o Najlepšiu družstev-
nú expozíciu. V rámci celoslovenských 
dožinkových slávností a osláv Medzi-
národného družstevného dňa sa koná 
ešte  množstvo sprievodných kultúrnych 
a športových podujatí. 

Družstevná výstava COOPEXPO 
 prezentácia družstevníctva

Slávnostné odovzdávanie
Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča 

Tohtoročné slávnostné 
odovzdávanie najvyššieho 
družstevného vyznamenania 
– Družstevnej ceny Samuela 
Jurkoviča sa uskutočnilo dňa 
14. júna 2007 v  Radošinskom 
naivnom divadle v Bratislave. 
Udelená bola jednotlivcom, 
ktorí svoj život a prácu  zasvä-
tili rozvoju  družstevníctva na 
Slovensku, 

V úvodnom príhovore Ing. 
Daniel Pavel, predseda Pred-
stavenstva Družstevnej únie 
SR a predseda COOP PRO-
DUKT SLOVENSKO okrem iného 
povedal,  že „slovenské družstevné 
hnutie počas svojej existencie preko-
nalo  rôzne úskalia  a prekážky, no 
nikdy  sa nevzdalo svojej  základnej 
úlohy, ktorou vždy bolo a bude slúžiť  
svojim členom a ich ekonomickému 
a spoločenskému rozvoju a súčasne 
prispievať  k rozvoju najmä  vidie-
ka a jednotlivých  regiónov Sloven-
ska. Družstvá členských organizácií 
Družstevnej únie Slovenskej republi-
ky  majú podiel  na znižovaní  neza-
mestnanosti v regiónoch, udržiavajú 

kvalitu prírody a vidieckeho prostre-
dia, kultúru a úroveň  obchodu, ako 
aj kvalitu bývania u nás. 

Je symbolické,  že  Slovensko zohra-
lo a zohráva  dôležitú úlohu tak pri 
vzniku družstevníctva na svete,   ako 
aj pri upevňovaní  jeho pozícií v sú-
časnosti a konkrétnymi aktivitami v 
medzinárodných  družstevných štruk-
túrach s cieľom  posilnenia a zviditeľ-
nenia  tak slovenského, ako aj európ-
skeho  družstevného hnutia“.

Po jeho vystúpení si prevzali z rúk 
predsedov  jednotlivých členských  or-
ganizácií a predsedu Predstavenstva 

Družstevnej únie SR 16-ti jednotlivci 
najvyššie družstevné ocenenie Druž-
stevnú cenu Samuela Jurkoviča.  

Za ZPD a OS SR: 
Ján Rašo
Ing. Pavol Ringer
Ing. Slavko Backo
Ing. František Gedra

Za COOP PRODUKT SLOVENSKO: 
Ing. Pavol Kvasnica
Ing. Ján Koleják 
Ivan Kovačech
Ing. Jozef Turlík

Za COOP Jednota  Slovensko s.d.: 
JUDr. Peter Siman
Ing. Ján Štrbo 
Ing. Ján Šlauka
Anna Betušťáková

Za Slovenský  zväz bytových družstiev: 
Ing. Daniela Svetlíková 
Viera Lagová 
Vladislav Mitruška
 Štefan Mikla

Po tejto milej udalosti sa všetci prí-
tomní zúčastnili divadelného  predsta-
venia „Štedrý divadelný večer“ a  sláv-
nostný večer skončil recepciou.
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