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Družstevná únia SR udelila najvyššie družstevné ocenenie

-

DRUŽSTEVNÚ CENU SAMUELA JURKOVIČA
Dňa 15. júna 2006 v divadle
ASTORKA KORZO 90 v Bratislave pri príležitosti udeľovania
Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča, predseda Predstavenstva
Družstevnej únie SR a predseda Zväzu poľnohospodárskych
družstiev a obchodných spoločností SR Ing. Václav Fabrici vo
svojom príhovore okrem iného
zdôraznil, že „toto najvyššie družstevné ocenenie patrí jednotlivcom,
ktorí svoj život a prácu
zasvätili rozvoju družstevníctva na Slovensku
vo všetkých jeho podobách“.
V tento slávnostný večer si družstevníci na
Slovensku pripomenuli
aj sviatok všetkých družstevníkov vo všetkých oblastiach. Je samozrejmé,
že rozsiahlymi transformačnými procesmi prešli
i naše družstvá. O to viac
je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že družstevné myšlienky a druž-

stevné hnutie napomáhajú tlmiť
dopad reštrukturalizácie ekonomiky, ktorý sa prejavil najviac
vo vidieckych oblastiach, a ďalej skutočnosť, že družstvá pomáhajú vytvárať nové pracovné
miesta, čím pomáhajú znižovať
i tak vysokú nezamestnanosť
v regiónoch.

Súčasťou slávnostného večera bolo divadelné predstavenie
„Milovníci“ v podaní hercov Divadla ASTORKA KORZO 90. Po
skončení kultúrneho programu
sa stretli vyznamenaní, ich rodinní príslušníci, pozvaní hostia
a všetci zúčastnení na recepcii
v priestoroch divadla .
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COOPEXPO 2006
V PORADÍ UŽ XIII. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ DRUŽSTEVNEJ KONTRAKTAČNO-PREDAJNEJ VÝSTAVY COOPEXPO 2006 SA USKUTOČNIL POD
ZÁŠTITOU DRUŽSTEVNEJ ÚNIE SR V DŇOCH 17. – 22. 8. 2006 V NITRE.

Výstava COOPEXPO sa konala
v rámci výstavy AGROKOMPLEX,
Nitra, ako samostatná družstevná
výstava so sprievodnými spoločenskými a kultúrnymi akciami - oslavami Medzinárodného družstevného dňa spojenými s kultúrnym
programom dňa 19. augusta 2006.
Prípravu tohtoročnej výstavy
COOPEXPO v prevažnej miere
zabezpečil
Slovenský
zväz
v ý r o b n ý c h
družstiev, ktorého
členské družstvá
obsadili 769 m2
výstavnej plochy
pavilónu M3.
Celkovo sa výstavy
zúčastnilo
80 družstevných
vystavovateľov,
z toho 62 slovenských, či už v
samostatnej alebo spoločnej expozícii. Členské
družstvá
SZVD

zorganizovali
tradičnú módnu
prehliadku výrobkov vlastnej
produkcie.
Aj tohto roku
bola zabezpečená
ponuka
družstevných
výrobkov prostredníctvom
spotrebného
družstva COOP
Jednota Nitra,
ktoré predávalo sortiment výrobkov
spotrebných i výrobných družstiev.
Popri výrobných družstvách predviedli svoje výrobky, produkciu a
činnosť v rámci prezentačných dní
jednotlivých regiónov Slovenska i
poľnohospodárske družstvá v samostatnej expozícii o rozlohe 32
m2.

Hlavným cieľom výstavy
COOPEXPO 2006 bola:
•

propagácia slovenského družstevníctva v rámci celoslovenských aktivít zameraných na predstavenie sa
v rámci EÚ,

•

snaha presvedčiť verejnosť o prednostiach veľkovýrobnej formy hospodárenia na pôde družstiev,

•

ukážka výrobného sortimentu výrobných a poľnohospodárskych
družstiev, zvyšujúca sa kvalita výrobkov, ktorá často predstihuje
kvalitu dovážaných výrobkov zo
zahraničia, cenová dostupnosť,

•

predstavenie domácej výroby, rozširovanie odbytu a snaha prispieť k
ochrane domáceho trhu pred dovozom.

•

Tradične už po niekoľko rokov
vystavovali svoje výrobky na výstave COOPEXPO tiež družstevné organizácie z Českej republiky. Aj tohto roku prišli so širokým
sortimentom výrobkov svojich
družstiev, ktoré ponúkali návštevníkom v samostatnej expozícii s
rozlohou 78 m2. Zahraničie bolo
reprezentované tiež zástupcami
poľského družstevníctva, ktoré na
ploche 30 m2 predviedlo a predávalo svoje tradičné výrobky.
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Na západnom Slovensku,
neďaleko
od
Senice,
sa
na
Myjavskej
pahorkatine
nachádza
obec
Sobotište.
Rozkladá sa v údolí potoka
Vrbovčianka na úpätí Bielych
Karpát a jej prírodný rámec
dotvára vodná plocha
Kunovskej priehrady
na
severe.
Obec
sa ako Zobodycha
spomína po prvýkrát
v roku 1251. Od
roku 1297 patrila
panstvu Branč, od
16. storočia rodinám
Amadeovcov,
Héderváryovcov,
Nyáryovcov,
Z i c h y o v c o v ,
Vietorisovcov a i.
V roku 1530 získala
ako
mestečko
jarmočné
právo.
V
polovici
16.
storočia sa tu usadili habáni,
ktorí si tu postupne vybudovali
dvor. Pod ich vplyvom sa
rozvíjala remeselná výroba.
V prvej polovici 19. storočia
tu pracovalo niekoľko mlynov
a menších pivovarov, darilo
sa vinohradníctvu. Kultúrnej
verejnosti je obec známa

vznikom
Slovenského
národného divadla nitrianskeho
v roku 1841. Hospodársky
a kultúrny život obyvateľov
Sobotišťa významne ovplyvnil
Samuel Jurkovič, ktorý tu v roku
1845 na družstevnom základe

DRUŽSTEVNÉ
MÚZEUM

SAMUELA
JURKOVIČA
založil Gazdovský spolok - prvé
úverové družstvo na európskom
kontinente.
Družstevné múzeum Samuela
Jurkoviča je umiestnené v
renesančno-barokovom kaštieli,
v ktorom sa tiež nachádza sídlo
obecného úradu a knižnica.
Historické exponáty a dokumenty

múzea
podávajú
pravdivé
svedectvo
o
významnom
počine miestneho učiteľa, ktorý
inšpiroval ďalších nasledovníkov
a tak následne v mnohých
slovenských obciach vznikli
ďalšie družstvá. Vo vitrínach
sú
uložené
vzácne
dokumenty a fotografie
približujúce návštevníkovi
históriu
družstevníctva
na
Slovensku
nielen
v
slovenskom,
ale
i v anglickom jazyku.
Zastúpená
je
tu
i súčasnosť slovenského
družstevníctva v podobe
výrobkov
slovenských
družstiev.
Družstevná
únia
SR,
vychádzajúc z doterajších
tradícií družstevníctva, ale
i súčasných potrieb, pripravila
v
rámci
Družstevného
múzea Samuela Jurkoviča
expozíciu 160 ročnej histórie
družstevného hnutia na Slovensku.
Cieľom expozície je oboznámiť
širokú verejnosť s historickými
koreňmi družstevného hnutia
na Slovensku. Múzeum je popri
klasických
trojrozmerných
exponátoch vybavené i najnovšou
audiovizuálnou technikou.

