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DRUŽSTEVNÁ ÚNIA

DRUŽSTEVNÁ ÚNIA

Družstevná únia zastupuje svojich členov v 
domácich aj zahraničných vzťahoch už 25. rok a  
po celý čas  svojej existencie prenáša informá-
cie a skúsenosti z družstevného hnutia a spolu s 
členskými organizáciami zohráva dôležitú úlohu 
pri tvorbe vhodných podmienok pre činnosť 
všetkých družstiev. Stojí za to pripomenúť si pri 
jej jubileu minulosť  aj súčasnosť tohto koordi-
načného orgánu a jej členských zväzov, aj 
samotnej myšlienky družstevníctva. Družstev-
níctvo je súhrn ekonomickej a mimoekonomic-
kej  činnosti  družstiev a družstevných organizá-
cií. Toto hnutie v minulosti prešlo mnohými  zme-
nami a zložitými obdobiami, ale hlavné princípy, 
na ktorých bolo sformované, sa darilo zachová-
vať. Rovnosť, dobrovoľnosť a svojpomoc  zostá-
vali v platnosti napriek pestrej skladbe družstiev 
a udržiavali ich životaschopnosť.

Družstvá tvoria veľmi podstatnú časť nášho hos-
podárskeho systému, hoci si ich podstatu a 
dôležitosť neuvedomujeme vždy v plnej hĺbke. 
Vznik družstevníctva datujeme až do roku 1844, 
kedy bolo vo Veľkej Británii založené prvé druž-
stvo. Naša krajina so vznikom družstiev neza-
ostávala a naše prvé družstvo bolo založené len 
o rok neskôr v Sobotišti pánom Samuelom 
Jurkovičom, ktorého meno si pripomíname ešte 
aj v dnešnej dobe. Úlohou družstva bola vždy 
pomoc a solidarita s občanmi zo slabších sociál-
nych vrstiev. Družstvá pomáhali občanom s 
lacným predajom a nákupom surovín, ktoré 
nevyhnutne potrebovali k bežnému životu. 

Hlavnou úlohou družstva bola a aj v súčasnosti 
ostáva najmä podpora svojich zamestnancov a 
záujem na ich osobnostnom rozvoji a tiež 
starostlivosť o nových aj verných zákazníkov, 
ktorí vo svojom každodennom živote vyjadrujú 
družstvu podporu. 

Dalo by sa povedať, že družstvá už dávno pred-
stihli dobu, pretože vznikli na princípe spoločen-
sky zodpovedných podnikov. Táto myšlienka, 
hoci je aktuálna aj v dnešnej dobe, je v činnosti 
družstevných podnikov plnená a praktizovaná 
už dlhý čas. Družstvá vznikli ako dobrovoľné 
organizácie, ktorých snahou bolo na základe    
osobnej rovnosti, spolupráce a zodpovednosti 
členov rozvíjať svoju kolektívnu činnosť. Aj dnes 
stále predstavujú jedného z hlavných zamestná-
vateľov ľudí žijúcich na vidieku, sú súčasťou 
spoločenského poriadku a na ich činnosť vplý-
vajú tak ekonomické, ako aj sociálne a politické 
činitele. Tradiční slovenskí podnikatelia z radov 
družstevníkov musia byť preto na tvrdom bojis-
ku trhového mechanizmu odhodlaní o svoje 
miesto v komodite podnikania neprestajne bojo-
vať.

Družstevný zväz bol od svojho začiatku organi-
zácia, ktorá združovala členov na základe vzá-
jomnej pomoci a svoju funkciu plní dodnes. 
Stará sa o zamestnanosť vo svojom regióne a i 
naďalej plní dopyt po produktoch z domácej 
produkcie. Dnes sa však už musí prispôsobiť 
požiadavkám národného a medzinárodného 
trhu, ktoré sú naň kladené. Zároveň v silnejúcej 
konkurencii pomáha svojim členom hľadať nové 
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možnosti posilnenia ich pozície na trhu. Druž-
stvá sa starajú o prosperitu regionálneho trhu a 
predstavujú ideálny podnik najmä pre zákazní-
kov, ktorí majú záujem o kvalitne spracované a 
nezávadné výrobky, vyrobené z lokálnych suro-
vín či materiálov. Také, ktoré nemuseli ku koneč-
nému spotrebiteľovi precestovať polovicu sveta. 
Je dôležité, aby družstvá medzi sebou spolupra-
covali, komunikovali a vymieňali si skúsenosti, 
pretože harmonická spolupráca je základným 
kameňom bezproblémového fungovania a s      
tým spojeného úspechu tejto formy podnikania.

Družstevné zväzy Slovenskej republiky sa zdru-
žujú už štvrťstoročie pod Družstevnú úniu, ktorá 
pôsobí ako vrcholový koordinačný orgán zastu-
pujúci záujmy družstevného hnutia Slovenskej 
republiky a podporuje ho. 
Družstevná únia vznikla v rovnakom čase ako 
samostatné Slovensko, presne 1. 1. 1993. Od 
jej vzniku teda ubehlo už veľa času, počas 
ktorého sa Družstevná únia zameriavala na 
rôzne úlohy a ich plnením pomáhala k hladkému 
chodu družstevných zväzov v našej krajine. 
 
Družstevná únia aj dnes zabezpečuje niekoľko 
dôležitých funkcií, medzi ne patrí koordinácia 
postupov pri zastupovaní požiadaviek a záuj-
mov svojich členov k štátnym orgánom či zastu-
povanie členov na medzinárodnej úrovni. Aj keď 
to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, kľúčová

bola vždy spolupráca jednotlivých krajín, ktoré si 
navzájom odovzdávali znalosti a nové poznatky. 
Súčasná Družstevná únia sa spolupodieľa so 
svojimi členskými zväzmi na tvorbe vhodných 
podmienok pre činnosť všetkých družstiev v 
štáte, či vo vzťahu k štátnym orgánom Sloven-
skej republiky alebo smerom k medzinárodným 
orgánom a organizáciám. Jej poslaním je v 
súčasnosti revitalizácia družstevnej myšlienky a 
nasmerovanie aktivít najmä  do marketingovej 
podpory poskytovaných služieb a produktov, 
ktoré v modernom   trhovom  prostredí pre svo-
jich klientov a zákazníkov ponúkajú jej členské 
organizácie.
 
Naše družstvá sú dnes kvalitou svojich produk-
tov a  procesom výroby porovnateľné so zahra-
ničnými podnikmi, ktorých je najmä v krajinách 
Európskej únie mnoho. Je to aj vďaka tomu, že 
dokážeme pružne a bez komplikácii reagovať 
na aktuálne požiadavky trhu, ktoré sú na 
dnešné družstvá kladené. Novodobé trendy sa 
rozširujú aj v tejto  sfére a je potrebné reagovať 
na nové technológie, na nové postupy a na nové 
požiadavky zákazníkov tak, ako je to v dnešnej    
dobe vyžadované. Ambíciou Družstevnej únie je 
podporovať členské subjekty v týchto trendoch, 
aby sa aj  vďaka  novým   postupom  a  techno-
lógiám badateľne zefektívnila ich činnosť. 

DRUŽSTEVNÁ ÚNIA
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Kontakt:
Družstevná únia SR
výkonná riaditeľka:
Marica Žáková
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

Prevažujúce formy družstiev na Slovenskú sú:
• spotrebné družstvá
• výrobné družstvá
• poľnohospodárske družstvá
• bytové družstvá

Dôležitou sa v súčasnosti ukazuje aj potreba 
uľahčiť družstvám cezhraničné aktivity vrátane 
možnosti vytvárať nadnárodné družstevné spo-
ločnosti. Dá sa očakávať, že túto príležitosť 
družstvá budú využívať, a to hlavne tie, ktoré už 
teraz spolupracujú so zahraničnými. A hoci sa 
družstevná forma hospodárenia osvedčila, sú 
známe aj jej čiastočné nevýhody. Je to často 
napríklad obmedzený vlastný kapitál členov. Ak 
investujú skromne, môže to viesť k zníženému 
záujmu členov o rozvoj firmy. Demokratické 
riadenie i široká členská základňa neraz spoma-
ľujú rozhodovanie, pričom jednoduchý vstup a 
výstup môže otriasť ich stabilitou.  
 
Okrem podpory družstiev a zavádzania noviniek 
v rôznych oblastiach zastupuje Družstevná únia 
svojich členov  na    medzinárodnej    úrovni    a 
koordinuje  účasť členov v  orgánoch Medziná-
rodného družstevného zväzu. Veľmi dôležitá je 
aj podpora humanitných myšlienok, ktoré tvoria 
pevnú oporu celej konštrukcie družstevníctva.  
Hlavnými orgánmi Družstevnej únie sú Valné 
zhromaždenie, ktoré je zároveň najvyšším orgá-
nom, predstavenstvo, ktoré tvorí výkonný orgán, 
kontrolná komisia a predseda, ktorý je jej hlav-
ným predstaviteľom.
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DRUŽSTEVNÁ ÚNIA
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VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ

Po spoločensko-ekonomických zmenách v roku 
1989 sa zväz stal záujmovým združením 
výrobných družstiev a svoju činnosť sa snažil 
orientovať na účinnú pomoc a podporu 
členských družstiev a škôl, ktorých je 
zriaďovateľom, na poradenskú a metodickú 
činnosť. 
 
V rebríčku zmien je významný 1. január 2007, 
keď sa začala písať história pod zmeneným  
názvom COOP PRODUKT SLOVENSKO.

VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ

Slovenskí výrobní družstevníci si v tomto roku 
pripomínajú 65. rok existencie svojho združenia. 
Spojili sa, aby spoločne obhajovali záujmy 
výrobných družstiev, rozvíjali družstevné myš-
lienky a družstevnú formu podnikania. Čas 
ukázal, že to bolo správne rozhodnutie.

Výrobné družstvá od svojho vzniku pretavovali 
do svojej činnosti myšlienky Samuela Jurkoviča. 
Prvé vzniklo v roku 1869 pod názvom Spolok 
rôznych remesiel v Kútoch, potom v roku 1872 
Pytlikársky spolok na Myjave, či v roku 1886 
predchodca družstva Majolika Modra. Charakter 
výrobného družstva mali aj remeselnícke druž-
stvá i spolky založené koncom 19. storočia, 
napríklad Súkennícke družstvo z Prievidze zalo-
žené v roku 1884, Spolok pre domáci priemysel 
v roku 1895. Ďalšia veľká vlna zakladania výrob-
ných družstiev na našom území prišla tesne po 
prvej svetovej vojne.

Vznik výrobných družstiev

Široký rozmach družstevného hnutia dával tušiť, 
že je len otázkou času, kedy si výrobné družstvá 
založia svoju stavovskú organizáciu. Jej základy 
položili 4. októbra 1953 v Bratislave na ustano-
vujúcom zjazde Slovenského zväzu výrobných 
družstiev. Členmi zväzu sa stalo 147 družstiev, v 
ktorých pracovalo 8 686 členov a zamestnan-
cov. Boli medzi nimi aj družstvá, ktoré už v 
dnešnej dobe neexistujú, napríklad Zdravoobuv, 
Rajčanka, Obuvnícke družstvo, Krojová obuv, 
Kovoslužba, Včela, Lesk, Peroslužba, Klenota, 

Drevo Aida, Invalid, Topla, Vevera štetce, Perla, 
Fotograf,   ale aj také, ktoré sú stále úspešné.  
Úžasné výsledky po celé roky dosahujú výrobné 
družstvá Novoplast Sereď, Podjavorinské 
výrobné družstvo Stará Turá, Šamotka Hrnčiar-
ske Zalužany, Rozkvet Banská Bystrica, Novo-
chema Levice, Vzorodev Prešov, Drutechna 
Bratislava, Módna tvorba Košice, Vzorodev 
Topoľčany  či Okrasa Čadca.

Výrobné družstvá spolu so Slovenským zväzom 
výrobných družstiev a krajskými zväzmi  vytvorili 
odvetvovo organizovaný ucelený hospodársky 
útvar – výrobné družstevníctvo.   V samotných 
začiatkoch jeho činnosti bol nápomocný pri 
obhajovaní záujmov výrobných družstiev voči 
politickým orgánom. Do roku 1988 bol zväz 
ústredným orgánom riadenia a kontroly hospo-
dárskej a politickovýchovnej činnosti členských 
družstiev. Vo svojej činnosti vychádzal z hospo-
dárskeho programu rozvoja národného hospo-
dárstva, riadil sa stanovami a všeobecnými 
právnymi predpismi. Jeho činnosť riadili a kon-
trolovali volené orgány. Ústrednými orgánmi boli 
zjazd, ústredný výbor, predstavenstvo a kontrol-
ná komisia.  

Slovenský zväz výrobných 
družstiev
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VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ

Dnes je COOP PRODUKT SLOVENSKO otvo-
reným záujmovým združením právnických osôb, 
združuje výrobné a iné družstvá, z ktorých 
mnohé stále plnia okrem úloh v oblasti družstev-
ného podnikania aj sociálnu funkciu štátu.Vo 
veľkej miere zamestnávajú občanov so zmene-
nou pracovnou schopnosťou v zriadených chrá-
nených dielňach či chránených pracoviskách, 
predtým vo výrobných družstvách invalidov. 

Súčasný stav  

presadzuje a podporuje záujmy členských 
družstiev pri riešení spoločných družstevných 
záležitostí, zastupuje ich vo vzťahu k štátnym, 
vládnym  orgánom, mimovládnym organizáci-
ám v republikových a zahraničných orgánoch a 
organizáciách
metodicky usmerňuje členov vo všetkých 
oblastiach, najmä  právnej,  legislatívnej a eko-
nomickej. V týchto oblastiach organizuje aj ško-
lenia
aktívne sa zúčastňuje na tvorbe všeobecne 
záväzných právnych predpisov a zásadných 
opatrení, týkajúcich sa družstevníctva. Venuje 
sa legislatívnym návrhom, ktoré aj pravidelne 

Hlavné aktivity združenia 

a systematicky pripomienkuje. Mnohé navrho-
vané zmeny, najmä v oblasti zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím, sa poda-
rilo výrazne ovplyvniť. V poslednom období sa 
aktivita orientovala na prípravu návrhu doku-
mentu Akčného plánu prechodu z chránených 
dielní k zamestnávaniu osôb so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce či novele 
Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestna-
nosti. Taktiež úspešne participovalo na tvorbe 
a pripomienkovaní návrhu dnes už platného 
Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom 
podnikaní
podieľa sa na organizovaní úspešnej a 
najvýznamnejšej  družstevnej   výstavy  COOP-
EXPO v Nitre, pravidelne organizovanej v rámci 
významného medzinárodného poľnohospo-
dárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGRO-
KOMPLEX. Každoročne je cieľom prezentovať 
výrobné družstevníctvo a svojich členov vo 
výstavných či predajných expozíciách a tiež v 
rámci sprievodného programu na pódiu priamo 
v pavilóne 
organizuje obľúbené podujatia pre členov a 
zamestnancov družstiev,  ako turistický zraz, 
družstevný turnaj v bowlingu či poznávacie 
pracovné cesty do zahraničia  
venuje sa ako zriaďovateľ Súkromnej strednej 
odbornej školy v Poprade a Súkromnej stred-
nej odbornej školy v Bardejove výchove mladej 
generácie v duchu družstevných tradícií. Štu-
denti majú možnosť každoročne prezentovať 
svoju zručnosť a poznanie v rámci sprievodné-
ho programu výstavy COOPEXPO, ktorý je u 
návštevníkov veľmi obľúbený 
spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bra-
tislave. Zástupcovia združenia sa pravidelne 
zúčastňujú prednášok pre študentov predmetu 
Družstevné podnikanie, vyhodnocujú vypísané 
súťaže seminárnych prác či prác študentskej 
vedeckej odbornej činnosti  a  tým dopĺňajú  ich 
teoretické poznatky
vydáva časopis Výrobné družstevníctvo. V 
ňom prezentuje členské družstvá, školy, nezis-
kovú organizáciu,  ich úspechy a spoločné 

COOP PRODUKT SLOVENSKO,
záujmové združenie
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VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ

záujmy. Informuje o dôležitých legislatívnych 
zmenách a udalostiach  
pomáha individuálnou formou pri ťažkých 
životných situáciách občanom so zdravotným 
postihnutím, ktorí sú členmi a  zamestnancami 
družstiev 
pravidelne informuje o  činnosti na svojej 
webovej  stránke www.cpscoop.sk
spravuje internetový  obchodný  dom výrobkov 
a služieb členských družstiev  
oceňuje družstevnými vyznamenaniami druž-
stevné kolektívy i jednotlivcov, ktorí priložili 
ruku k spoločnému cieľu, k zviditeľneniu druž-
stevnej formy podnikania a  podpore zamest-
návania občanov so zdravotným postihnutím

Za obdobie existencie výrobných družstiev, 
združených v záujmovom združení, si zákazníci 
mohli kúpiť tisícky kvalitných výrobkov z ich 
produkcie. Dokázali vyrobiť všetko od ihly či 
hrebeňa až po traktorové kabíny a počítače.
Žiaľ, posledné obdobie s ohľadom na  stále sa 
opakujúce opatrenia smerujúce k zvýšeniu 
príjmov verejných financií, vysoké administratív-
ne a odvodové zaťaženie, neefektívnu vymoži- 
   

Na záver 

Bohaté skúsenosti a dlhodobý  záujem o presa-
dzovanie  práv  osôb so zdravotným postihnutím 
viedli  v roku  2012 k založeniu neziskovej orga-
nizácie pod názvom CPS DOKORÁN. Jej  hlav-
ným poslaním je poskytovanie poradenstva a 
právnej pomoci pri ochrane ľudských práv,slu-
žieb na podporu a rozvoj zamestnanosti, organi-
zovanie vzdelávania, vytvárania podmienok a  

priestoru pre úspešnejšie začlenenie znevýhod-
nených  osôb do pracovného procesu. Zúčast-
ňuje sa pripomienkovania zákonov. Organizuje  
stretnutia, semináre, rôzne podujatia, výstavy a 
prezentácie.

Nezisková organizácia 
CPS DOKORÁN 
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VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ

teľnosť práva  či vysokú mieru klientelizmu a ich 
dopad na podnikateľské prostredie, len veľmi 
ťažko možno považovať za vhodné podnikateľ-
ské podmienky pre tradičné slovenské malé a 
stredné podniky, medzi ktoré členské výrobné 
družstvá patria. I napriek tomu mnohé z nich 
dosahujú obdivuhodné výsledky, stále ponúkajú 
kvalitné výrobky či služby.

Počet členských družstiev : 45
Počet členov a zamestnancov: 1748
Orgány:

Členstvo v organizáciách  a orgánoch, 
kde COOP PRODUKT SLOVENSKO 
presadzuje družstevné záujmy: 
• Družstevná únia SR
• Republiková únia zamestnávateľov 

Predsedníčka : Ing. Iveta Chmelová
Kontakt: COOP PRODUKT SLOVENSKO, 

CECOP - európska konfederácia výrobných, 
sociálnych družstiev a participatívnych podnikov
CICOPA - medzinárodný výbor výrobných, reme-
selných a službových družstiev, ktorý je sektoro-
vou organizáciou Medzinárodného družstevného 
zväzu 

najvyšší orgán: valné zhromaždenie
volené orgány: predstavenstvo, kontrol-
ná komisia, rada výchovy, starostlivosti 
o členov a zamestnancov   

Členstvo v medzinárodných organizáciách 
a orgánoch podporujúcich družstevné hnutie : 

Mliekárenská 10, Bratislava
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SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

Spotrebné  družstvá   vznikli   z  potreby spoloč-
nej  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. Ďalšie  spot-
rebné  družstvá,  ktoré  boli postupne založené, 
mali za cieľ aktívnu ochranu družstevníkov  proti  
tvrdým podmienkam konkurencie. Charakteris-
tickými znakmi spotrebných družstiev v minulos-
ti boli:

Rok 1990  bol v histórii  spotrebného družstev-
níctva na Slovensku  rokom,  v   ktorom  spotreb-
né  družstvá  dosiahli najvyššie  kvantitatívne a  
kvalitatívne výsledky  vo svojej činnosti. V roku 
1991 sa pristúpilo k zreálneniu členskej  základ-
ne. Od 1.1.1991 sa  v celej republike ukončilo 
centrálne riadenie maloobchodných cien a do 
platnosti vstúpila voľná tvorba cien, tzv. liberali-
zácia  cien. Jej dôsledkom bolo aj zvýšenie 
hladiny maloobchodných cien v  potravinárskom 
tovare o jednu tretinu  a v nepotravinárskom  
tovare až o dve tretiny s následkom  zníženia 
kúpyschopnosti priemyselného  tovaru. Obdobie 
rokov 1991 až 1995 bolo obdobím transformácie 
spotrebných družstiev v SR.
Od roku 1996 nastalo obdobie rastu v  spotreb-
ných družstvách SR. Znamená to, že sa spot-
rebné družstvá postupne "zbavili" neefektívnych 
prevádzok, najmä formou ekonomického pre-

nájmu.V nadväznosti na maloobchodnú a veľko-
obchodnú činnosť, potravinársku výrobu a 
ochranu spotrebiteľa  postupne  začali plniť 
spotrebné družstvá predovšetkým tieto strate-
gické úlohy:

Slovenské spotrebné družstvá  postupne reali-
zovali poznatky zo svetového spotrebného druž-
stevníctva. Išlo o vytváranie nového imidžu 
spotrebných družstiev  - formou spoločných čŕt v 
prevádzkových  jednotkách,  jednotného  loga, 
farieb interiéru a exteriéru i oblečenia personálu. 
V roku 2000 založili COOP-CENTRUM, a. s. 
Bratislava, COOP Centrum družstvo Praha a 
Co-op Hungary zrt. nadnárodnú družstevnú 
nákupnú alianciu COOP EURO, a. s. 

Spotrebné družstvá skupiny COOP Jednota sa 
sústreďujú na uspokojenie potrieb zákazníkov, 
čomu prispôsobujú ponuku produktov v maloob-
chodnej sieti. Otváranie nových predajní, revita-
lizácia pôvodnej maloobchodnej siete v blízkosti 
zákazníka, primeraná komunikácia a optimálne 
nastavenie benefitov sa prejavuje pozitívnymi 
výsledkami. Spotrebné družstvá v tvrdej konku-

Vznik spotrebných družstiev

Súčasný stav

   viacúčelovosť (nákup, maloobchodný a veľko-
   obchodný predaj, potravinárska výroba)
   zmiešaný sortiment (potraviny, nepotravinársky 
   – najmä priemyselný tovar)

Vybudovanie siete prevádzkových jednotiek 
skupiny COOP Jednota
Integrácia veľkonákupu a riešenie logistiky 
celého systému
Jasné profilovanie podnikateľských aktivít 
zamerané najmä na predaj potravinárskeho 
tovaru a priemyselného tovaru dennej 
a čerstvej potreby
Budovanie  supermarketov  
Rozširovanie členskej základne
Vzdelávanie a výchova družstevných mana-
žérov
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rencii si dlhodobo udržiavajú pozíciu lídra na 
slovenskom trhu s potravinami, keď dosahujú 
trhový podiel cca 20 %. 
Skupina COOP Jednota dosiahla v roku 2017 
maloobchodný obrat vo výške 1,321 mld. eur a v 
porovnaní s rokom 2016 vzrástol o 4,5 %. Tržby 
z predaja tovaru boli vo výške 1,104 mld. eur, čo 
bolo o 4,7 % viac ako v roku 2016. Zásobovanie 
predajní COOP Jednota je zabezpečené z 10 
logistických centier, ktoré v roku 2017 dosiahli 
celkové tržby vo výške 534,8 mil. eur. Súhrnné 
tržby maloobchodu a logistických centier v roku 
2017 dosiahli výšku 1,638 mld. eur, čo je v 
porovnaní s rokom 2016 nárast o 5,2 %.

Významným nástrojom pre získavanie a udrža-
nie si zákazníka je jednotný vernostný program 
v skupine COOP Jednota. Jeho hlavným nástro-
jom je Nákupná karta COOP Jednota, ktorej 
držiteľov je viac ako 1 169 000 a podiel ich náku-
pov tvorí viac ako polovicu maloobchodného 
obratu spotrebných družstiev. Určite k pozitív-
nym hospodárskym výsledkom prispeli vlastné 
značky pre všetky segmenty trhu: COOP Pre-
mium, COOP Jednota Dobrá cena a COOP Jed-
nota Tradičná kvalita s hniezdovými značkami 
ako napr. COOP Jednota Junior, COOP Jednota 
Mamičkine dobroty, COOP Jednota Active life, 
COOP Jednota Domácnosť, COOP Jednota 
Bio. 

Hlavné poslanie COOP Jednoty Slovensko je 
zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú 
prosperitu družstva a jeho členov, t. j. vytvárať a 
poskytovať COOP Jednotám ako svojim členom 
nástroje a riešenia na udržanie si trhového 
podielu.

COOP Jednota Slovensko taktiež ochraňuje 
práva a záujmy členov družstva, zastupuje ich a 
presadzuje  ich  záujmy  voči orgánom a inštitú-
ciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí.

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 spotrebných 
družstiev. COOP Jednota Slovensko, spotrebné 
družstvo, vznikla v roku 2002  zlúčením Sloven-
ského zväzu spotrebných družstiev a spoloč-
nosti COOP CENTRUM, a. s.

SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

Strategické ciele spotrebných 
družstiev v spolupráci s COOP 
Jednotou Slovensko:

COOP Jednota Slovensko, 
spotrebné družstvo

zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať 
ich jednotne pre všetkých členov
zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia 
a zeleniny
modernizovať maloobchodnú sieť
rozširovať funkcionalitu logistických centier
podporovať predaj domácej produkcie
posilňovať Corporate Identity
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Počet členských družstiev: 30 
Počet  všetkých predajní skupiny COOP 
Jednota : 2 169
Počet predajní zaradených do maloob-
chodných formátov: 2 132 

reťazec POTRAVINY: 1 653 predajní
reťazec SUPERMARKET: 459 predajní
reťazec Tempo SUPERMARKET: 20 predajní

Najvyšší orgán:     členská schôdza
Štatutárny orgán:  predstavenstvo
Kontrolný orgán:   kontrolná komisia

Hlavné aktivity:

CCI – Medzinárodné spotrebné družstvo, ktoré    
je sektorovou organizáciou Medzinárodného 
družstevného zväzu
Euro Coop – európske združenie národných 
družstevných zväzov spotrebných družstiev

Družstevná únia SR
Zväz obchodu SR
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Republiková únia zamestnávateľov
Slovenská franchisingová asociácia

SPOTREBNÉ DRUŽSTVÁ

dodržanie jednotnej identity pre celý systém
prostredníctvom Nadácie COOP Jednota pod-
porovanie projektov so širším spoločenským 
dosahom. Cieľom Nadácie COOP Jednota je 
podpora humanitárnych projektov, podpora 
zdravotníctva, športu, školstva, podpora a 
rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia, sociálna 
pomoc, pomoc chorým a zdravotne postihnu-
tým   osobám, ako  aj  podpora    rozvoja miest-
nych a regionálnych iniciatív

Predseda predstavenstva:  Ing. Gabriel Csollár
Kontakt: COOP Jednota Slovensko,

Členstvo v medzinárodných  
organizáciách a orgánoch 
podporujúcich družstevné hnutie:

Členstvo v organizáciách a 
orgánoch, kde COOP Jednota 
Slovensko presadzuje družstevné 
záujmy:

reprezentovanie a presadzovanie záujmov spot-
rebných družstiev  na úrovni  vlády, parlamentu, 
štátnej správy a samosprávy
podiel na tvorbe legislatívnych podmienok 
a vytvárania optimálneho podnikateľského pros-
tredia  
zabezpečovanie  jednotného nákupu  potravi-
nárskeho a nepotravinárskeho tovaru, jednotné 
riadenie  maloobchodných reťazcov,  spoločný 
centralizovaný marketing, riadenie projektu 
výrobkov označených vlastnou značkou a 
vernostného programu pre maloobchodný 
systém COOP Jednota, vydávanie zákaznícke-
ho časopisu Jednota, zabezpečovanie systému 
vzdelávania zamestnancov

spotrebné družstvo
Bajkalská 25, Bratislava
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POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ

Poľnohospodárske  družstvá  začali vznikať na 
území Slovenska už v druhej polovici 19. storo-
čia. Na  Slovensku  boli pôvodne orientované na 
oblasť poľnohospodárskej prvovýroby – rastlin-
nej, neskôr aj živočíšnej výroby. Vývojové obdo-
bia poľnohospodárskych družstiev vyplynuli zo 
zmenených sociálno-ekonomických podmienok 
a za hraničné body medzi týmito etapami možno 
považovať buď schválenie príslušných legisla-
tívnych noriem vo forme zákonov alebo zmeny v 
politickom systéme. 
Ich vývoj bol veľmi zložitý, hlavne po roku 1948 
sme mali postupne od čias kolektivizácie až štyri 
hlavné typy „jednotných roľníckych družstiev“. 
Od zrušenia Jednotného zväzu slovenských 
roľníkov (1952) pociťovali družstvá absenciu 
vlastnej hospodárskej, spoločenskej a politickej 
organizácie. Zjazdy družstiev, ktoré sa spravidla 
každé 2 až 5 rokov konali, nemohli nahradiť 
zjednocovanie družstevnej politiky. Táto bola 
nahradzovaná štátnym zasahovaním do hospo-
dárskej i samosprávnej činnosti družstiev. V 
takejto atmosfére boli prijímané aj zákony o 
družstevníctve, ktoré priamo zakotvili zásadu 
štátneho riadenia.
 
V záujme obnovy základných samosprávnych 
družstevných princípov vznikol v období demo-
kratizačného hnutia v roku 1968 (v júli v Nitre) 
Slovenský zväz družstevných a jednotlivo hos-
podáriacich roľníkov a Český zväz družstevných 
roľníkov.
 
Spočiatku sa zväz orientoval na hospodársku a 
sociálnu obhajobu členov a družstiev. Pod štát-
nym tlakom musel však obmedziť činnosť v eko-
nomickej oblasti, vyvíjal činnosť najmä v oblasti 

starostlivosti o členov a rozvoji pracovnej inicia-
tívy, čím dostal charakter družstevnej spoločen-
skej organizácie. V roku 1972 dokonca musel 
zväz zmeniť svoju štruktúru a vystupoval v 
celoštátnom meradle pod názvom Zväz druž-
stevných roľníkov.

Po roku 1989 začali výrazné zmeny vo vlastníc-
kych vzťahoch.

V rokoch  1990 – 1992 bol schválený zákon č. 
162/1990 Zb. „O poľnohospodárskom družstev-
níctve“, v roku 1992 bol publikovaný zákon č. 
42/1992 Zb. „O úprave majetkových vzťahov a 
vysporiadaní majetkových nárokov družstva“, 
tzv. transformačný zákon. Uvedené obdobie 
možno charakterizovať prispôsobovaním sa 
poľnohospodárskych družstiev novým sociál-
no-ekonomickým podmienkam a prudkým 
poklesom hospodárskych výsledkov v dôsledku 
viacnásobného rastu cien vstupov umocneného 
liberalizáciami cien.

Vznik poľnohospodárskych 
družstiev
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Ďalšie vývojové obdobie sa začalo publikova-
ním novely tzv. transformačného zákona č. 
264/1995 Z. z. Pre túto etapu je charakteristická 
stagnácia a degresia, ale aj snaha doriešiť 
majetkové vzťahy, ktoré boli desaťročia defor-
mované. Maximálny počet poľnohospodárskych 
družstiev v SR a to 977, sme zaznamenali v 
roku 1996, odvtedy počet členských družstiev 
klesá.

V apríli 1990 sa v Olomouci zišli volení delegáti 
celoštátnej konferencie družstevných roľníkov, 
na ktorej ustanovili novú organizáciu: Roľnícky 
družstevný zväz. Je nástupníckou organizáciou 
bývalého Zväzu družstevných roľníkov so 
samostatným pôsobením na Slovensku. Na 
konferencii sa zväz verejne dištancoval od chýb 
minulosti a roľníkom postihnutým počas kolekti-
vizácie sa verejne ospravedlnil.

Roľnícky družstevný zväz je dobrovoľnou, nezá-
vislou a záujmovou organizáciou. Združuje 
najmä poľnohospodárske družstvá a je otvorený 
pre obchodné spoločnosti akciového typu, spo-
ločnosti s ručením obmedzeným a záujemcov 
zo strany roľníkov. Zväz obhajuje podnikateľské, 
ekonomické, sociálne a profesné záujmy svojich 
členov. Podporuje zásadu rovnosti štátneho, 
družstevného a súkromného vlastníctva. Zväz 
zintenzívnil svoju činnosť aj voči štátnym orgá-
nom. Prejavilo sa to najmä v zaujímaní stano-

vísk a pripomienkovaní zákonov a realizácii eko-
nomickej reformy v poľnohospodárstve. Žiaľ, 
predstavitelia zväzu sa nedostali vo voľbách v 
roku 1992 do parlamentov, čo vážne narúša 
vplyv zväzu pri prijímaní zákonov.

Zväz vytrvale upozorňuje štátne orgány na 
chyby, ktorých sa dopustili voči družstvám, čoho 
dôsledkom je obmedzovanie ich podnikania, 
pretrvávanie monopolu nákupných cien, ktoré 
výrazne kontrastujú s voľnou tvorbou cien na 
trhu. V dôsledku toho väčšina družstiev sa 
dostala do bezvýchodiskovej situácie. Táto sa 
po osamostatnení Slovenska od 1.1.1993 stala 
stredobodom pozornosti samotnej vlády, ktorá 
začala ozdravovacie opatrenia v štátnej politike 
s cieľom uchovať družstvá a premeniť ich opäť 
na fungujúcu základňu národnej výživy. Stalo sa 
tak najmä po zvolaní zástupcov poľnohospodá-
rov Slovenska pred voľbami 5. mája 1992, kde 
sa prehodnotila politika vlády proti družstvám a 
taktiež na zhromaždení v decembri 1992 v Brati-
slave, kde zástupca vlády predniesol správu o 
realizácii vládneho programu.
V nej už sú zakotvené pozitívne východiská 
devastovaných družstiev tak, aby sa stali chrb-
tovou kosťou národnej výživy v podmienkach 
samostatnej Slovenskej republiky.

Už so vstupom  do Európskej únie dňom 
1.5.2004 začala platiť v Slovenskej republike 
Spoločná poľnohospodárska politika. Základy 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej 
SPP) boli položené šiestimi zakladajúcimi kraji-
nami Európskeho hospodárskeho spoločenstva 
v Rímskej zmluve zo dňa 5.3.1957. Podľa 
článku 39 cieľom SPP je:

zvyšovanie produktivity poľnohospodárstva 
jeho racionálnym rozvojom pri zohľadnení 
optimálneho využitia výrobných faktorov
zabezpečiť pre poľnohospodárov slušnú 
životnú úroveň a príjem
stabilizovať agrárne trhy
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zabezpečiť dostatok potravín pre spotre-
biteľov
zachovať primeranú cenovú úroveň potravín 
pre spotrebiteľov

Súčasný stav

Na Slovensku plnia poľnohospodárske družstvá 
vo veľkej miere cieľ zabezpečiť potrebnú 
produkciu potravín pre obyvateľstvo. Činnosť 
členských družstiev zastrešuje Zväz poľnohos-
podárskych družstiev a obchodných spoločností 
SR (ďalej ZPD a OS SR). 

ZPD a OS SR sa chce aktívne podieľať pri 
formovaní spoločných aktivít a vytváraní part-
nerských vzťahov so zameraním na využitie 
zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ orientova-
ných na rozvoj vidieka v rozvíjaní nepoľnohos-
podárskych ekonomických aktivít a tiež v sociál-
nej a zdravotnej oblasti s ďalšími aktérmi pôso-
biacimi na vidieku. Preto bola logická aj Výzva 
ZPD a OS SR z júna 2011 vláde SR, Národnej 
rade SR a orgánom politických strán k aktívnej 
účasti na príprave reformy Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky EÚ na r. 2014-2020. 
ZPD a OS SR chce presadzovať všetkými účin-
nými cestami naplnenie rámca dohody z EÚ o 
priamych platbách pre poľnohospodárov SR na 
ich dorovnanie z rozpočtu SR do výšky starých 
členských štátov EÚ 15.

Úlohy

V  súčasnej etape poľnohospodárskeho druž-
stevníctva má ZPD a OS SR veľa úloh, z nich 
možno vybrať ako podstatné napríklad:

Zväz je dobrovoľná, nezávislá a samosprávna 
organizácia združujúca právnické osoby - 
poľnohospodárske družstvá a obchodné spoloč-
nosti pôsobiace v poľnohospodárstve.

Zväz vznikol dňa 15.3.2001, kedy  sa konala 
Konferencia Zväzu poľnohospodárskych druž-
stiev SR, ktorá schválila zmenu názvu Zväzu 
poľnohospodárskych družstiev SR na Zväz 
poľnohospodárskych družstiev a obchodných 
spoločností SR, ako aj zmenu stanov,  zmenu 
orgánov ZPD a OS, nové programové zamera-
nie ZPD a OS.

Vznik: 1968  
Počet členských organizácií: 115
Najvyšší  orgán: Konferencia ZPD a OS SR

Zväz poľnohospodárskych 
družstiev a obchodných 
spoločností SR

Presadzovať rovnocenné postavenie poľno-
hospodárov v rámci Slovenska bez ohľadu na 
územie, v ktorom pôsobia a zvýšiť úsilie pri 
podpore živočíšnej výroby.
Zväz ako jeden zo zakladajúcich členov Druž-
stevnej únie SR, AZZZ SR a účastník sociál-
neho tripartitného dialógu bude uplatňovať a 
presadzovať záujmy svojich členov pri riešení 
otázok rozvoja družstevného hnutia a poľno-
hospodárstva k vytvoreniu lepších trhových 
podmienok a prenikania družstevníctva do 
nových sfér podnikania vrátane poisťovníctva, 
úverovania a finančných služieb.
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presadzovanie  napĺňania dohôd s EÚ  
podiel na vypracovávaní nových programo-
vých dokumentov 
prostredníctvom regionálnych rád Zväzu vyví-
janie úsilia k zapojeniu zástupcov družstev-
níctva do organizačných foriem a štruktúr 
riadenia, rozhodovania v samosprávnych 
orgánoch v regiónoch, krajoch, VÚC a 
obciach na Slovensku
uplatňovanie a presadzovanie záujmov svo-
jich členov pri riešení otázok rozvoja druž-
stevného hnutia a poľnohospodárstva - orga-
nizovanie rôznych foriem vzdelávania a 
poskytovanie poradenstva členom Zväzu

Medzinárodný družstevný zväz

Členstvo v medzinárodných 
organizáciách: 

Družstevná únia SR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a zdru-
žení SR
Hospodárska a sociálna rada SR
Rada poľnohospodárskych a potravinárskych 
samospráv SR
Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodár-
skej a potravinárskej komory
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Komisie pri Výbore NR SR pre pôdohospodár-
stvo, životné prostredie a ochranu prírody 
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti – 
Komisia pre podnikateľské prostredie, podpo-
ru malých a stredných podnikateľov a živnost-
níkov 

Monitorovací výbor pre PRV SR 2014 – 2020 
Monitorovací výbor pre PRV SR 
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a 
prípravu v ŽSK
Zástupca AZZZ SR vo Výbore  pre otázky   za-
mestnanosti pri úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny v jednotlivých okresoch
Národný konvent EÚ
Odborné pracovné skupiny pri MPRV SR pre 
agropotravinárske komodity
Pracovná skupina pre právo obchodných spo-
ločností a družstiev v EÚ pri Ministerstve spra-
vodlivosti SR

Členstvo v organizáciách 
a orgánoch podporujúcich 
družstevné hnutie:

Predseda: Ing. Milan Mišánik
Kontakt: Zväz poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností Slovenskej republiky
Priemyselná 6, Bratislava

Hlavné aktivity: 
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BYTOVÉ DRUŽSTVÁ

Orgánmi Slovenského zväzu bytových družstiev 
sú:

Zhromaždenie delegátov
Predstavenstvo
Kontrolná komisia

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgá-
nom. Prerokúva a rozhoduje o veciach, ktoré 
podľa Stanov patria do jeho kompetencie, alebo 
ktoré si na rokovanie a schválenie vyhradil.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom. Riadi 
činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev 
a rozhoduje o všetkých veciach, pokiaľ nie sú 
Stanovami a rozhodnutiami Zhromaždenia dele-
gátov vyhradené inému orgánu.

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, 
ktorý je oprávnený kontrolovať činnosť Sloven-
ského zväzu bytových družstiev.

zastupuje a podporuje spoločné záujmy člen-
ských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti
zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného 
hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finanč-
nej podpory ekonomického a sociálneho 
postavenia svojich členov
poskytuje pre členské družstvá odbornú 
metodickú, poradenskú, konzultačnú a vzde-
lávaciu činnosť
organizuje odborné semináre a konferencie

Spoločnosť: Slovenský zväz bytových 
družstiev
Sídlo: Palárikova 16, 811 04  Bratislava
Právna forma: Záujmové združenie 
právnických osôb
IČO: 00177342
Zápis: Register záujmových združení 
právnických osôb Okresného úradu 
Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej 
správy, Tomášikova 42, 832 05  Bratislava, 
reg. číslo 84/1992 OVVS dňa 28. 8. 1992

Postavenie spoločnosti: Slovenský zväz 
bytových družstiev  združuje stavebné 
bytové družstvá, bytové družstvá 
a správcovské družstvá.

Počet členských družstiev: 81 (k 1. 1. 2018)
Počet členov členských družstiev: 237 972
Počet bytov v správe členských 
družstiev: 237 972

Orgány Slovenského zväzu 
bytových družstiev

Činnosť Slovenského zväzu 
bytových družstiev

Základné identifikačné údaje:
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presadzuje spoločné záujmy členských druž-
stiev v rámci legislatívneho procesu
podáva návrhy nových právnych noriem a 
zúčastňuje sa pripomienkového konania na 
tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a zásadných opatrení, 
ktoré sa týkajú bývania a výkonu správy byto-
vých domov
vytvára podmienky pre presadzovanie konku-
rencieschopnosti členských družstiev na trhu
spolupracuje s ostatnými záujmovými združe-
niami, ktoré zo zákona sa zúčastňujú pripo-
mienkových konaní prebiehajúceho legislatív-
neho procesu, až po schvaľovanie právnych 
noriem v NR SR
vystupuje navonok a je reprezentantom za 
sektor bytového družstevníctva

Bytové družstevníctvo ako súčasť družstevného 
hnutia má svoje historické začiatky vo Veľkej 
Británii, kde v roku 1809 vzniklo prvé družstvo 
pre stavbu bytov nemajetných v Greenwichi. Na 
Slovensku neboli v tomto období vhodné pod-
mienky na ich vytváranie. Začiatky bytového 
družstevníctva spadajú do dvadsiatych rokov 
20. storočia, teda po vzniku Československej 
republiky. Dňa 12. mája 1959 bol schválený 
zákon o družstevnej bytovej výstavbe, ktorý 
obnovil družstevnú bytovú výstavbu prostred-
níctvom stavebných bytových družstiev pod 
riadením národných výborov. Činnosť bytových 
družstiev sa riadila vzorovými stanovami 
stavebných bytových družstiev zo dňa 26. mája 
1959 a vyhláškou ministerstva financií o finan-
covaní, úverovaní a kontrole družstevnej a pod-
nikovej bytovej výstavby. V súlade s týmito 
dokumentmi sa mohli zriaďovať stavebné 
bytové družstvá občanov a stavebné bytové 
družstvá zamestnancov. Už v roku 1959 bolo na  

Slovensku prvých 39 družstiev, do ktorých vstú-
pilo 3093 členov. Stavebné bytové družstvá dňa 
20. mája 1964 prešli z riadenia národných výbo-
rov pod priame riadenie Ústrednej rady druž-
stiev. Ústredná rada družstiev v roku 1964 
vydala nové vzorové stanovy stavebných byto-
vých družstiev, ktoré zohľadňovali novú kvalitu 
pre menšie družstvá a pre väčšie družstvá.

Od 1. januára 1969 bol zriadený vrcholný orgán 
bytového    družstevníctva      na    Slovensku – 
Slovenský zväz bytových družstiev a jeho 
územné orgány. Organizácie bytových družstiev 
na Slovensku prešli z členstva v Ústrednej rade 
družstiev do Slovenského zväzu bytových druž-
stiev. Táto organizačná prestavba prispela k 
ďalšiemu rozvoju stavebných bytových druž-
stiev na Slovensku a vytvorila podmienky pre 
dôsledné plnenie hospodárskej aj spoločenskej 
funkcie bytového družstevníctva. V týchto pod-
mienkach rástla členská základňa i počet 
stavebných bytových družstiev. Počet staveb-
ných bytových družstiev stúpol z 39 v roku 1959 
na 736 v roku 1970. Najväčší počet stavebných 
bytových družstiev riadených Slovenským 
zväzom bytových družstiev bol v roku 1972, a to 
754. Slovenský zväz bytových družstiev plnil 
funkciu ústrednej hospodárskej a spoločenskej 
organizácie tým, že riadil, plánoval a kontroloval 
hospodársku činnosť bytových družstiev a pod-
niku Slovenského zväzu bytových družstiev 
Družbyt Nitra, zameranú na výstavbu, správu a 
údržbu a poskytovanie ďalších služieb spoje-
ných s bývaním.

Stavebné bytové družstvá v minulosti vystupo-
vali ako investori a prenajímatelia družstevných 
bytov v bytových domoch. Úlohou stavebného 
bytového družstva nebola iba výstavba nových 
domov, ale aj komplexná starostlivosť o ich eko-
nomiku, údržbu, opravu a prevádzku. Stavebné

História
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V súvislosti so schválením tzv. transformačného 
zákona č. 42/1992 Zb. vznikla možnosť prevodu 
družstevných bytov do vlastníctva nájomcu, 
člena bytového družstva. Cena bytu nebola 
trhová, ale bola stanovená vo výške nesplatené-
ho investičného úveru a príslušenstva pripada-
júceho pre daný byt. Uvedený zákon mal obme-
dzenú dobu platnosti, a preto bol v roku 1993 
schválený zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého   
sa  po    súčasnosť     postupuje      pri prevodoch 
družstevných bytov do osobného vlastníctva. 

Privatizácia časti nájomného bytového sektora, 
teda aj družstevných nájomných bytov po roku 
1992 významným spôsobom zmenila priority a 
fungovanie stavebných bytových družstiev. V 
dôsledku realizovania prevodov družstevných 
bytov do osobného vlastníctva nájomcov

a členov družstva  stavebné bytové družstvá 
museli vstúpiť do procesu transformácie majet-
kových pomerov vo vzťahu k členom družstva. 
Súčasne s prevodmi bytov sa riešila ďalej 
otázka majetkovej účasti členov družstva. Pre-
vodmi bytov do vlastníctva v súlade so zákonom 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov pre zabezpečenie výkonu 
správy bytových domov bytové družstvá začali 
uzatvárať s vlastníkmi v dome zmluvu o výkone 
správy. Vzhľadom na dostatočné skúsenosti 
bytové družstvá nemali vážnejšie problémy s 
výkonom správy bytových domov v nových pod-
mienkach a ostali naďalej významnými správca-
mi s najväčším podielom na trhu. Stavebné 
bytové družstvá sa etablovali do pozície správ-
cov bytových domov. Bytové družstvá ako 
správcovia bytových domov sú špecifické tým, 
že ich tvoria členovia so svojou majetkovou 
účasťou v družstve, pričom majetkovou účasťou 
člena v družstve je členský podiel. Členovia 
družstva sa tak môžu prostredníctvom svojich 
orgánov podieľať sa na riadení, činnosti a hos-
podárení družstva, teda vlastnej správcovskej 
spoločnosti. U iných správcovských spoločností 
takáto možnosť nie je.

Súčasnosť

bytové družstvá zaznamenali prudký rozvoj, a to 
najmä v období rokov 1970 až 1984. V tomto 
období sa podarilo postaviť v rámci komplexnej 
bytovej výstavby najviac družstevných nájom-
ných bytov v panelových domoch. Išlo celkom 
až o 360 200 bytových jednotiek. Po tomto 
období počet dokončených družstevných bytov 
každoročne klesal. Dôvodom ukončenia výstav-
by družstevných nájomných bytov bola zmena 
spoločensko-ekonomických pomerov a zastave-
nie podpory financovania výstavby družstev-
ných nájomných bytov zo strany štátnych inštitú-
cií. Stavebné bytové družstvá po roku 1990 
museli prispôsobiť svoje stanovy Obchodnému 
zákonníku. Tieto stanovy upravovali vzťahy 
medzi družstvom a členmi družstva, ich práva a 
povinnosti, majetkovú účasť člena v družstve, 
ako aj zloženie orgánov družstva, ich právomoci 
a kompetencie pri rozhodovaní a riadení druž-
stva.

Úlohou bytových družstiev je v súlade s cieľmi 
koncepcie štátnej bytovej politiky postupné zvy-
šovanie celkovej úrovne bývania s cieľom
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zabezpečenia kvalitných služieb, aby výkon 
správy bol pre vlastníkov cenovo dostupný a čo 
najefektívnejší. V oblasti kvality bývania je prvo- 
radou úlohou bytových družstiev realizovanie 
komplexnej obnovy bytových domov, zlepšenie 
ich technického stavu s cieľom predĺženia ich 
životnosti, zníženia energetickej náročnosti,  
zvýšenia bezpečnosti a kvality bývania a zvýše-
nia hodnoty majetku vlastníkov.

Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových 
domov:
ustanovuje podmienky výkonu činnosti správ-
cov bytových domov
ustanovuje štátnu správu na úseku podmie-
nok výkonu činnosti správcov
zavádza požiadavky  pre výkon činnosti 
správcov a to nové  podmienky odbornej spô-
sobilosti správcov a ich dôveryhodnosti, vznik 

upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome
upravuje práva a povinnosti vlastníkov byto-
vých domov, práva a povinnosti vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné 
vzťahy a práva k pozemkom
určuje formu a spôsob výkonu správy byto-
vých domov

registračnej povinnosti a dohľad a štátnu kon-
trolu výkonu činnosti a povinnosti správcov s 
právomocou  ukladať  sankcie v  prípade poru-
šenia  povinnosti
zámerom zákona je skvalitnenie správy byto-
vého fondu

Cieľom členských družstiev do budúcnosti je:

zámer vytvorenia samosprávnej stavovskej 
organizácie, Komory správcov bytových 
domov, ktorá by združovala správcov byto-
vých domov vykonávajúcich činnosť správcu 
podľa zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch 
bytových domov
poskytovanie komplexnej správy bytových 
domov
zvyšovanie kvality služieb profesionalizáciou 
výkonu správy
komplexná obnova a modernizácia bytových 
domov
obnovenie výstavby družstevných nájomných 
bytov v bytových domoch.
zvyšovanie trhového podielu pri správe byto-
vých domov
spokojnosť klientov s poskytovanými službami

Činnosť    členských    družstiev  v      postavení  
správcov bytových domov sa riadi zákonom NR 
SR č.   182/1993 Z. z. o    vlastníctve   bytov   a
nebytových     priestorov   v   znení   neskorších 
predpisov a zákonom NR SR č. 246/2015 Z. z. 
o správcoch bytových domov v znení a doplnení 
zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových  priestorov.

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov:

Činnosť členských družstiev

Ciele členských družstiev

Predseda: Ing. Vojtech Molnár
Kontakt: Slovenský zväz bytových družstiev

Palárikova 16, Bratislava
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KOOPERATIVA poisťovňa, a s., 
Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a s., Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., bola založená 
dňa 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univer-
zálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku.

Majoritným akcionárom spoločnosti sa stala 
jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku - 
Wiener Städtiche Allgemeine Versicherung 
Aktiengedellschaft, čím sa Kooperativa začlenila 
do silnej európskej skupiny Wiener Städtische.

Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 
2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna 
Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa 
Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank 
zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností 

v strednej a východnej Európe spoločnosti 
Vienna Insurance Group. Spoločný podiel 
poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na 
Slovensku dosiahol k 31. 12. 2017 úroveň 
33,39% (na základe predbežných údajov trhu). 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna 
Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a 
právnickým osobám viac ako 60 produktov 
životného a neživotného poistenia. Poskytuje 
služby takmer 1,5 miliónu klientov.

KOOPERATIVA  poisťovňa, a. s. Vienna   
Insurance Group má dvojstupňovú organizačnú 
štruktúru:

• CENTRÁLA, so sídlom v Bratislave
• AGENTÚRY,  so sídlom v jednotlivých 
  regiónoch Slovenska.

Interná obchodná sieť spoločnosti v súčasnosti 
pozostáva zo 7 konvenčných agentúr, 44 kance-
lárií, 65 obchodných miest. Do obchodnej siete 
patrí aj špecializovaná agentúra pre spoluprácu 
s maklérskymi spoločnosťami. K 31. 12. 2017 
predstavoval priemerný prepočítaný stav 
zamestnancov 1 269.  
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Dôkazom úspešného pôsobenia poisťovne 
KOOPERATIVA na slovenskom poistnom trhu je 
aj množstvo ocenení v rôznych oblastiach, ako 
napr. prestížne ocenenie hospodárskeho 
týždenníka TREND „Poisťovňa roka“, ktoré 
KOOPERATIVA získala v rokoch 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007 a 2008.

Kontakt:
KOOPERATIVA poisťovňa, a s., 
Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 

Generálny riaditeľ:
Ing. Vladimír Bakeš
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Medzinárodná družstevná 
kontraktačno-predajná 

výstava spotrebného tovaru 

Miesto konania: 
Nitra - výstavisko Agrokomplex


