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Mylienka drustevníctva sa zrodila v prvej
polovici 19. storoèia ako reakcia individuálnych
výrobcov na vtedajie nepriaznivé ekonomické
a sociálne podmienky. V meste Rochdale zaloili
anglickí tkáèi 21. 12. 1844 Spolok poctivých priekopníkov  prvé spotrebné drustvo na svete.
Nezávisle na òom vznikol o necelé tri mesiace neskôr Gazdovský spolok  prvé úverové drustvo na
Slovensku v Sobotiti dòa 9. 2. 1845. Jeho zakladate¾om bol sobotitský uèite¾ Samuel Jurkoviè,
ktorý inpiroval ïalích nasledovníkov a tak následne v mnohých slovenských obciach vznikli
v akých podmienkach Uhorska aj ïalie drustvá, z ktorých vak po udalostiach revolúcie
184849 aj mnohé zanikli.
V 60. a 70. rokoch 19. storoèia vznikli predovetkým úverové a spotrebné drustvá, èinnos
ktorých sa snail koordinova národohospodár
Daniel G. Lichardus na stránkach svojho èasopisu
Obzor. Koncom 19. storoèia dolo k ïaliemu rozmachu drustevného hnutia v Uhorsku vrátane
drustiev zakladaných uvedomelou slovenskou
inteligenciou. V tomto zmysle zohral mimoriadne
dôleitú úlohu na západnom Slovensku Pavol
Blaho a pri zakladaní celoslovenskej centrály
významný slovenský politik Milan Hoda, neskôr
Fedor Houdek.
Z mnohých teoretických úvah konfrontovaných s praxou sa postupne sformulovali základné
princípy drustevníctva ako dobrovo¾nos, vzájomnos, rovnos a svojpomoc, ktoré zostali v platnosti napriek meniacim sa podmienkam, charakteru
i postupne vznikajúcej pestrej skladbe drustiev,
ktoré plnili stále rozmanitejie úlohy. Drustvá
ve¾mi rýchlo potvrdili svoju ivotaschopnos a zapustili hlboké korene medzi obyvate¾stvom.
Na Slovensku, po pecifickej a v podstate
autonómnej jurkovièovskej etape, v ktorej dominovali úverové drustvá (obecné sýpky, resp. obilnice
mali pecifický vývoj a a postupne nadobúdali
charakter drustiev), mal od 60. rokov 19. storoèia ïalí vývoj drustevníctva úzke prepojenie na
èesko-moravský a prostredníctvom celouhorského

vývoja aj na predlitavský a nemecký, menej na celoeurópsky drustevný kontext.
Po vzniku Èeskoslovenskej republiky nadobúda drustevníctvo na Slovensku v nových tátoprávnych podmienkach a v úzkej spätosti s èeským vlastné vývojové trendy, na èom niè nemení
ani fakt, e jeho spätos s medzinárodným drustevným hnutím je uia ako kedyko¾vek predtým.
V tomto období bolo zaloené Ústredné drustvo so sídlom v Bratislave, v roku 1925 vznikol
Zväz hospodárskych drustiev, Zväz ro¾níckych vzájomných pokladníc. V roku 1934 vzniklo obchodné
ústredie pre potravné drustvá (NUPOD) a svoju
èinnos zaèala aj Vyia zemìdelská kola drustevná. Okrem drustiev po¾nohospodárskeho typu
pôsobili na Slovensku aj drustvá ivnostenské,
stavebné, bytové, zamestnanecké a obèianske.
Po druhej svetovej vojne a nástupe monopolu KSÈ utrpelo drustevníctvo ve¾ké materiálne
i morálne straty. Sformovala sa podoba drustevníctva pretrvávajúca a do obdobia roka 1989 napriek výrazným reformným procesom v roku 1968.
V tomto období sa v drustevníctve presadzoval centralizovaný spôsob riadenia so znaèným
vplyvom straníckych truktúr. Napriek tomuto zloitému obdobiu sa vak ve¾ká èas drustiev dokázala pomerne dobre orientova, mobilizova svoje
sily i prostriedky a zachova si moné maximum zo
svojich progresívnych tradícií. V dôsledku týchto
skutoèností, najmä v 70. a 80. rokoch, dosahovali drustvá èasto lepie ekonomické výsledky ako
porovnate¾né podniky tátneho sektora.
Ekonomický vývoj po roku 1989 a nástup
trhového hospodárstva priniesol pre drustvá, tak
ako pre celú èeskoslovenskú ekonomiku, rad
zloitých problémov. Rozpad trhu v tátoch bývalej
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci i váne
finanèné problémy domáceho trhu, kedy odberatelia neboli schopní plati za prevzatý tovar, negatívne pôsobili na celospoloèenský vývoj. Po vyprofilovaní politickej scény v roku 1990 vystúpili otázky
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ïalích perspektív drustevníctva do popredia podstatne výraznejie, èo sa zrete¾ne prejavovalo aj vo
vývoji drustevnej legislatívy.

sa koná súbene s výstavou Agrokomplex a v roku
2004 odtartovala u druhú desiatku svojej
úspenej existencie.

Pri príprave transformaèného zákona v roku
1991 zabránila likvidácii drustevného systému
spolupráca s medzinárodným drustevným hnutím
a jeho predstavite¾mi so sídlom v eneve. Po
dorieení týchto problémov a následnom rozpade
Drustevnej únie ÈSFR zaèala svoju samostatnú
èinnos Drustevná únia SR oficiálne 1. 1. 1993.
V podmienkach samostatnej Slovenskej republiky
prekonávali jednotlivé typy drustiev mnostvo problémov a prekáok v záujme zachovania existencie
tejto významnej a dôleitej formy podnikania. V zloitých legislatívnych a ekonomických podmienkach
denne zápasili o svoju existenciu a i napriek tomu
si nali formu propagácie svojich výrobkov. Jednou
z týchto foriem je aj samostatná medzinárodná
kontraktaèno-predajná výstava COOPEXPO, ktorá

S drustevným hnutím a jeho históriou je
moné podrobnejie sa oboznámi v Drustevnom
múzeu Samuela Jurkovièa v Sobotiti, ktoré
mapuje jeho 160-roènú existenciu.
Kontakt:
Obecný úrad
906 05 Sobotite
tel.: +421 34/628 21 02
fax: +421 34/628 22 32

Stretnutie prezidenta Po¾skej republiky Aleksandra Kwasniewskeho s predsedom Predstavenstva Drustevnej únie SR pri príleitosti prijatia èlenov Európskej rady MDZ vo Varave
v septembri 2004.
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Zaloená bola súbene s vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky na ustanovujúcom
Valnom zhromadení, ktoré sa konalo 29. decembra 1992 v Sobotiti. Zakladajúcimi èlenskými
organizáciami Drustevnej únie Slovenskej republiky sa stali: Slovenský zväz výrobných drustiev,
Slovenský zväz spotrebných drustiev (v súèasnosti COOP Jednota Slovensko, s. d.), Slovenský
zväz bytových drustiev a Zväz po¾nohospodárskych drustiev Slovenskej republiky (v súèasnosti Zväz po¾nohospodárskych drustiev a obchodných spoloèností Slovenskej republiky). V ïalom
období sa poèet èlenských organizácií rozíril ete
o drustevnú poisovòu Kooperativu Bratislava
a COOPUNIU Praha. Drustevná únia SR predstavuje najvyí koordinaèný orgán reprezentujúci
záujmy a rozvoj drustevného hnutia na Slovensku
v nových podmienkach, ktoré vznikli po roku 1989
a následne 1993.
Drustevná únia SR zastupuje záujmy a presadzuje poiadavky èlenov vo vzahu k orgánom
tátnej správy a samosprávy, ïalím organizáciám
a intitúciám pri príprave zásadných opatrení,
legislatívnych a ïalích návrhov dotýkajúcich sa
drustevníctva.
Drustevná únia SR koordinuje èinnos èlenských organizácií v oblasti medzinárodnej spolu-

práce a nadnárodnej komunikácie, zastupuje svojich èlenov v zahranièných vzahoch, koordinuje
úèas èlenov v orgánoch Medzinárodného drustevného zväzu, prenáa informácie a skúsenosti
zo zahranièného drustevného hnutia, realizuje
projekty a programy vzájomnej spolupráce, propagaènú a publikaènú èinnos.
Drustevná únia SR sa podie¾a na výchove
a vzdelávaní, príprave a realizácii projektov efektívneho vzdelávacieho systému na vetkých stupòoch riadenia, seminároch a koleniach pod¾a poiadaviek èlenov, pre drustevných pracovníkov
a funkcionárov v spolupráci so vzdelávacími intitúciami. Dôleitú úlohu plní aj pri podpore humanitných mylienok a cie¾ov v èinnosti drustevného
hnutia.
Spolu s èlenskými organizáciami zohráva
dôleitú úlohu pri tvorbe vhodných podmienok pre
èinnos vetkých drustiev a to tak vo vzahu
k orgánom tátnej správy Slovenskej republiky,
ako aj k medzinárodným orgánom a organizáciám.
Kontakt:
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 2
tel.:+421 2/58 10 39 11
fax: +421 2/53 41 49 66

Odovzdávanie Drustevnej ceny Samuela Jurkovièa vyznamenaným drustevným
kolektívom a jednotlivcom dòa 30.6.2004.
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SLOVENSKÝ ZVÄZ VÝROBNÝCH DRUSTIEV

U

U viac ako 50 rokov zdruuje výrobné dru-

Pre úspené spojenie teórie a praxe spolu-

stvá na Slovensku. Základy vzniku boli dané dòa

pracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, je

4.októbra 1953 v Bratislave na ustanovujúcom

zriaïovate¾om stredných odborných uèilí v Popra-

zjazde Slovenského zväzu výrobných drustiev.

de a v Bardejove a vydáva èasopis Výrobné
drustevníctvo. Je spoluzakladate¾om Asociácie

V súèasnosti je záujmovým zdruením

zamestnávate¾ov obèanov so zdravotným postih-

výrobných, ale aj iných drustiev a svoje úlohy

nutím v SR i Republikovej únie zamestnávate¾ov.

orientuje na poskytovanie pomoci a spolupráce

Úzko spolupracuje s Medzinárodným drustevným

èlenským drustvám vo vetkých oblastiach ich

zväzom, jeho pecializovaným výborom výrobných

èinnosti. Podporuje záujmy drustevníctva v hos-

a remeselných drustiev CICOPA a s Európskou

podárskej, sociálnej a spoloèenskej oblasti, za-

konfederáciou výrobných, sociálnych drustiev

stupuje èlenské drustvá vo vzahu k tátnym

a participatívnych podnikov CECOP.

orgánom, rôznym subjektom zamestnávate¾skej
a podnikate¾skej sféry i v zahranièných vzahoch.
Spravuje spoloèné fondy a majetok zväzu, poskytuje poradenskú èinnos a metodickú pomoc v oblasti tandardizácie, výroby, v právnych a v ekonomických èinnostiach. Vykonáva akviziènú èinnos,
sprostredkovate¾ský a informaèný servis pre svoje
èlenské drustvá v 12 odboroch èinnosti, najmä
v textile, kovovýrobe, stavebnej èinnosti, keramike, chemickej, plastikárskej výrobe a podobne.
Orgánmi Slovenského zväzu výrobných dru-

Kontakt:

stiev sú valné zhromadenie, predstavenstvo, kon-

Mliekarenská 10

trolná komisia a predseda. Rada výchovy, starost-

824 92 Bratislava 26

livosti o èlenov a zamestnancov Slovenského

tel.: +421 2/53 41 23 36

zväzu výrobných drustiev je voleným orgánom

fax: +421 2/53 41 24 12

komisií výchovy, starostlivosti o èlenov a zamest-

e-mail: president@szvd.sk

nancov z èlenských drustiev na Slovensku.

www.szvd.sk
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COOP JEDNOTA SLOVENSKO,

C

COOP Jednota Slovensko, s. d., je spoloè-

nos, ktorá spája 33 právne samostatných spo-

S. D.

renènú výhodu spojením trhového potenciálu vetkých troch krajín.

trebných drustiev na Slovensku. Vznikla v roku
2002 zlúèením Slovenského zväzu spotrebných

Maloobchodný systém spotrebných dru-

drustiev, drustvo, zaloeného v novembri 1968

stiev COOP Jednota predstavuje komplex predajní

a spoloènosti COOP CENTRUM, a. s., zaloenej

rôznych obchodných formátov a s poètom prevádz-

ako nákupná organizácia systému spotrebných

kových jednotiek viac ako 2400, predstavuje naj-

drustiev v roku 1998.

hustejiu maloobchodnú sie na Slovensku,
zoskupenú a zaradenú do jednotlivých reazcov.

Navonok zastupuje systém spotrebných
drustiev, ako zástupca podnikate¾ských subjektov

Vïaka premyslenej obchodnej politike si

a zamestnávate¾ov, reprezentuje a presadzuje

systém COOP Jednota udriava pozíciu lídra medzi

záujmy spotrebných drustiev na úrovni vlády,

maloobchodnými reazcami, pôsobiacimi v Sloven-

parlamentu, tátnej správy a samosprávy. Podie¾a

skej republike aj napriek silnej konkurencii.

sa na tvorbe legislatívnych podmienok a vytváraní

Systém COOP Jednota si svojím ekonomickým po-

optimálneho podnikate¾ského prostredia prostred-

tenciálom získal silné postavenie na slovenskom

níctvom svojho èlenstva a pôsobením v rôznych

maloobchodnom trhu a patrí k najkonsolidovanej-

spoloèenských organizáciach, profesných zväzoch

ím maloobchodným drustevným systémom vo

a záujmových zdrueniach. Na medzinárodnej

východnej Európe.

úrovni spolupracuje s CCI  Consumer Co-operative
International a EURO COOP (Európske spoloèenstvo spotrebných drustiev).

COOP Jednota Slovensko, s. d., si uvedomuje, e vzdelávanie je nevyhnutným nástrojom
profilovania a rozvoja kadej spoloènosti. Preto má

COOP Jednota Slovensko, s. d., v oblasti

vypracovaný dlhodobý projekt efektívneho vzdelá-

obchodnej èinnosti pre systém spotrebných dru-

vacieho systému na vetkých stupòoch riadenia.

stiev zabezpeèuje centralizovaný nákup potravinár-

Spotrebné drustvá majú na realizáciu svojich

skeho a nepotravinárskeho tovaru. Vytvára pod-

vzdelávacích aktivít vlastné zariadenie s celoslo-

mienky na rozvoj spotrebných drustiev aj centrali-

venskou pôsobnosou  Vzdelávací intitút COOP,

zovaným marketingom, výrobkami pod vlastnou

a. s., v Mojmírovciach. COOP Jednota Slovensko,

znaèkou a riadením projektu nákupnej karty.

s. d., sa stará nielen o vzdelávanie zamestnancov,

Vydáva obrázkový plnofarebný zákaznícky mesaè-

ale aj o výchovu a vzdelávanie mládee. Je zriaïo-

ník Jednota.

vate¾om nieko¾kých stredných odborných uèilí
a stredísk praktického vyuèovania, predovetkým

Systému spotrebných drustiev prináa jed-

v oblasti obchodných a retauraèných sluieb.

notnú identitu, know-how a inováciu pod¾a najnovích trendov v maloobchode u nás aj v zahranièí.

S COOP Jednotou Slovensko, s. d., je spo-

V rámci spoloènosti COOP EURO, a. s., spolupra-

jená aj èinnos Nadácie Jednota COOP, ktorej hlav-

cuje s maloobchodnými systémami spotrebných

ným programom je pomoc zdravotníctvu. Orientuje

drustiev Maïarska a Èeskej republiky za úèelom

sa najmä na kúpu lekárskych prístrojov v nemoc-

získa pre slovenský drustevný maloobchodný

niciach okresných miest (sídlach centrál jednotli-

systém výhodnejie nákupné podmienky a konku-

vých spotrebných drustiev). V rámci ïalích
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projektov, ako partner pri sponzorovaní a organi-

Kontakt:

zovaní rôznych podujatí, sa firma COOP Jednota

Bajkalská 25

Slovensko usiluje o podporu ¾udských kvalít a zdra-

827 18 Bratislava

vého vývoja u mladých talentov v oblasti kultúry

tel.: +421 2/58 23 32 33

a portu.

fax: +421 2/53 41 41 32
e-mail: info@coop.sk

Za svoju spoloèenskú angaovanos a hos-

www.coop.sk

podárske výsledky bola COOP Jednota Slovensko,
s. d., viackrát ocenená.

Odovzdávanie doinkového venca zástupcami Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej
komory SR a Drustevnej únie SR ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky  výstava
Agrokomplex a COOPEXPO 2004.

%

ZVÄZ PO¼NOHOSPODÁRSKYCH DRUSTIEV
A OBCHODNÝCH SPOLOÈNOSTÍ SR

N

Na Slovensku v súèasnosti evidujeme tak-

Zväz po¾nohospodárskych drustiev a ob-

mer 750 po¾nohospodárskych drustiev. Èlenmi

chodných spoloèností SR má vytvorené regionálne

Zväzu po¾nohospodárskych drustiev a obchod-

truktúry v jednotlivých regiónoch Slovenska,

ných spoloèností Slovenskej republiky je 460

prostredníctvom ktorých udruje pravidelný kon-

po¾nohospodárskych drustiev a obchodných spo-

takt sa svojimi èlenmi.

loèností. Po¾nohospodárske drustvá a obchodné
spoloènosti na Slovensku zamestnávajú takmer

Raz za tri roky sa schádza vrcholný orgán

60 tisíc pracovníkov, z toho asi 62 % (èo v èísel-

zväzu  Konferencia Zväzu po¾nohospodárskych

nom vyjadrení predstavuje asi 37 200 pracovní-

drustiev a obchodných spoloèností SR, na ktorom

kov) pracuje v drustvách a obchodných spoloè-

sú volené nové orgány Zväzu  republiková rada

nostiach, ktoré sú èlenmi Zväzu.

a kontrolná komisia a na ustanovujúcich novozvolených orgánoch sa volí 15-èlenné predstavenstvo,

Z celkovej výmery 2,438 tis. ha po¾nohos-

predseda a podpredsedovia Zväzu a predseda

podárskej pôdy na Slovensku hospodária po¾no-

kontrolnej komisie na ïalie 3 roky. Pod¾a

hospodárske drustvá na cca 52%, èo predstavuje

Programového dokumentu, ktorý schválili úèast-

výmeru 1,268 tis. ha. Priemerná výmera po¾no-

níci konferencie v júni roku 2004, bude zväz

hospodárskeho drustva je 1 621 hektárov po¾no-

v nasledujúcom období presadzova dorovnanie

hospodárskej pôdy. Podiel po¾nohospodárskych

priamych platieb do úrovne umonenej v prístupo-

drustiev na pridanej hodnote v po¾nohospodár-

vej zmluve s Európskou úniou, obhajova záujmy

stve je 62,4 % a na produkcii hlavných plodín sa

znevýhodnených oblastí, presadzova zavedenie

podie¾ajú a 65-timi %.

nulovej dane z po¾nohospodárskej pôdy, uskutoèòova analýzu po¾nohospodárskeho drustevníctva

Zväz po¾nohospodárskych drustiev a ob-

a presadzova záujmy svojich èlenov nielen na

chodných spoloèností SR je dobrovo¾ná, nezávislá

domácej pôde, ale aj v medzinárodných organizá-

a samosprávna organizácia zdruujúca právnické

ciách.

osoby. Jeho poslaním je aktívna úèas na vytváraní priaznivých podnikate¾ských podmienok svojich

Kontakt:

èlenov a obhajoba ich ekonomických, hospodár-

Priemyselná 6

skych a sociálnych záujmov.

824 94 Bratislava 2
tel.: +421 2/53 41 55 14

Zväz po¾nohospodárskych drustiev a obchodných spoloèností SR rozvíja iroké aktivity aj
na medzinárodnej úrovni. Je èlenom Medzinárodného drustevného zväzu, Euromontany  Európskej federácie pre horské a podhorské oblasti,
COPA  výboru po¾nohospodárskych organizácii
v EÚ a COGECA  generálneho výboru pre po¾nohospodárske drustevníctvo v EÚ a spolupracuje aj
s ïalími drustevnými organizáciami v Európe.

fax: +421 2/53 41 45 44
zpd@telecom.sk
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SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUSTIEV
Slovenský zväz bytových drustiev (ïalej len

ka a zdruuje v súèasnosti 102 èlenských organi-

SZBD) vznikol na základe uznesenia ustanovujúce-

zácií, èo predstavuje 98 % vetkých bytových dru-

ho zjazdu dòa 16. decembra 1968 a svoju aktívnu

stiev na Slovensku.

èinnos zahájil dòom 1. januára 1969. Predchádzajúca èinnos Èeskoslovenského bytového dru-

Sídlom SZBD je Bratislava. SZBD je práv-

stevníctva bola riadená Ústrednou radou drustiev

nickou osobou, vystupuje v právnych veciach vo

Praha, ktorá a do vzniku samostatného SZBD

svojom mene a za plnenie svojich záväzkov zod-

riadila bytové drustevníctvo.

povedá svojím majetkom.

Ako je z historického preh¾adu zrejmé, hro-

SZBD sa môe zdruova aj v iných domá-

madná výstavba bytov mala vdy kolektívny cha-

cich i zahranièných zdrueniach èi organizáciách,

rakter, èi u v podobe spolkov, alebo drustiev.

ktoré majú podobný charakter ako je SZBD.

Pod¾a obdobia výstavby domov a bytov mono kontatova, e bytový fond na Slovensku je pomerne

SZBD sa v rámci pripomienkového konania

mladý. Takmer 75 % bytov sa nachádzalo k dátu-

zúèastòuje na tvorbe zákonov, iných veobecne

mu sèítania v roku 2001 v domoch postavených

záväzných právnych predpisov a zásadných opat-

po roku 1961, po roku 1970 bolo postavených

rení, ktoré sa dotýkajú èinnosti bytového drustev-

53,4 % bytov a po roku 1980 27,8 % bytov. V jed-

níctva a bývania ako celku. V komisiách a pracov-

notlivých èasových obdobiach bolo postavených:

ných skupinách prísluných ústredných orgánov pri
spracovávaní návrhov zákonov, alebo iných zásad-

57 246 bytov

ných dokumentov, chráni a presadzuje záujmy

 v období rokov 1920  1945:

109 855 bytov

bytového drustevníctva SR. Základným právnym

 v období rokov 1946  1970:

584 991 bytov

dokumentom sú Stanovy SZBD. Orgány SZBD sú

 po roku 1970:

888 806 bytov

demokratickým spôsobom volené delegátmi èlen-

 do roku 1919:

 byty z h¾adiska veku nezistené:

24 638 bytov

ských drustiev na obdobie piatich rokov.

Podstatnou je vak skutoènos, e z uvedeného poètu bytov a domov na Slovensku je cca

Kontakt:

22 % zrealizovaných drustevnou formou, èo pri

Palárikova 16

tatistickej oblonosti na cenzovú domácnos

821 60 Bratislava 1

(3,17/byt) predstavuje takmer jednu pätinu obyva-

tel.: +421 2/57 26 73 01

te¾stva Slovenska. Taktie ïalie tatistické údaje

fax: +421 2/52 49 21 41

dávajú preh¾ad o hromadnej výstavbe, kde bytové

e-mail: szbd@nextra.sk

drustevníctvo SR bolo a je významnou súèasou.

www.szbd.sk

Najvánejím problémom súèasnosti je komplexná
rekontrukcia bytového fondu v nadväznosti na
vek domov a bytov.
SZBD je záujmovým zdruením právnických
osôb pod¾a § 20 písmeno f Obèianskeho zákonní-

'

KOOPERATIVA, POISOVÒA, A. S.
KOOPERATIVA poisovòa, a. s., bola zaloená
dòa 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisovacia spoloènos na Slovensku.

kých aktivít, v rámci ktorých získala 95% podiel
akcií Komunálnej poisovne, a. s., a 67% podiel
akcií poisovne KONTINUITA.

Majoritným akcionárom spoloènosti sa stala jedna z najvýznamnejích poisovní v Rakúsku 
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung
Aktiengedellschaft, èím sa Kooperativa zaèlenila
do silnej európskej skupiny Wiener Städtische.

Skupina Wiener Städtische na Slovensku
tak pozostáva u z troch poisovní  KOOPERATIVA, poisovòa a.s., Komunálna poisovòa, a. s.,
a KONTINUITA, a. s.

KOOPERATIVA poisovòa ponúka obèanom,
fyzickým a právnickým osobám vye 60 produktov
ivotného a neivotného poistenia. Obchodná sie
pozostáva z 9 agentúr, 31 kancelárií a obchodných
miest a z vye 300 zastúpení vo vetkých slovenských mestách a obciach s poètom viac ako 3000
obyvate¾ov. Vetky ponúkané produkty a ich veobecné poistné podmienky zodpovedajú európskemu tandardu.
KOOPERATIVA poisovòa, a. s., zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho
podielu na trhu a rozirovanie svojich podnikate¾s-

Úspechy poisovne KOOPERATIVA deklaruje
aj skutoènos, e prestíny ekonomický týdenník
TREND udelil KOOPERATIVE titul Poisovòa roka
za jej hospodárske výsledky v rokoch 2002, 2003
a 2004.

Kontakt:
tefanovièova 4
816 23 Bratislava
tel.: +421 2/57 29 91 98
fax: +421 2/57 29 93 19
e-mail: info@koop.sk

COOPUNIA, ZÁUJMOVÉ ZDRUENIE, PRAHA
Je záujmové zdruenie právnických osôb so
sídlom v Prahe. Zaloená bola v roku 1993 za
úèelom správy slovenského nehnute¾ného drustevného majetku v Èeskej republike, vzdelávania
a organizovania zahranièných aktivít svojich èlenov

v oblasti drustevníctva. Zakladate¾mi COOPUNIE
sú: Slovenský zväz výrobných drustiev, COOP
Jednota Slovensko, spotrebné drustvo a Slovenský zväz bytových drustiev.

ZÁVER
Drustevné hnutie na Slovensku zohralo
poèas svojej 160-roènej histórie významnú
a dôleitú úlohu tak v ekonomickej ako i v sociálnej oblasti. Významnou mierou prispievalo
k rozvoju dedín a miest a tým celých regiónov
a napåòaním svojich základných cie¾ov uspokojovalo nielen potreby svojich èlenov, ale aj ostatných obyvate¾ov Slovenska. Aj v súèasnom období predstavujú drustvá významný prvok ovplyv-

òujúci rozvoj a nezávislos Slovenskej republiky.
Po ve¾kých transformaèných zmenách v drustvách, ktoré sa uskutoènili v 90-tych rokoch,
a postupnej nároènej stabilizácii v rámci trhovej
ekonomiky, ako aj v dôsledku vstupu Slovenskej
republiky 1. 5. 2004 do Európskej únie, sa
v súèasnosti realizuje ïalia etapa rozvoja
slovenského drustevného hnutia a jeho zaèleòovanie medzi drustvá Európskej únie.

