
C O O P E X P O    2019 

26. medzinárodná  družstevná kontraktačno - predajná výstava 

22. 8. - 25. 8. 2019, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón M3 + voľná plocha 

 

SPOLOČNÉ EXPOZÍCIE :  
- COOP PRODUKT SLOVENSKO a ZVÄZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV 

A OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ SR v spoločnom stánku DRUŽSTEVNEJ ÚNIE SR 
- SPOLOČNÁ EXPOZÍCIA výrobných družstiev       
- PÓDIUM            
- SAMOSTATNÉ EXPOZÍCE          

 

SAMOSTATNÉ EXPOZÍCIE :       

ŠAMOTKA HRNČIARSKE ZÁLUŽANY - keramické sudy, pekáče, kvetináče   

ATAK PREŠOV- športové oblečenie       

ELEKTROPLAST PREŠOV – potreby pre domácnosť a záhradu, hračky skúšačky napätia 

NOVOCHEMA LEVICE – chemické náterové hmoty  

OKRASA ČADCA – ručne maľované vianočné ozdoby  

NOVOPLAST Sereď – plastové výrobky ( kanoe, detské kĺzačky, bazény, fitnes stroje atď. ) 

CLIMEKO Petrovany – výroba detských a dopravných  ihrísk do interiérov  

REMESLOSERVIS Nitra – predaj a oprava vozidiel značky Citroën 

NO CPS DOKORÁN – ponuka výrobkov chránených dielní a pracovísk 

 

Členské  družstvá združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO a dve súkromné stredné 

odborné školy z Popradu a Bardejova, ktorých zriaďovateľom je združenie COOP 

PRODUKT SLOVENSKO vystavujú svoje výrobky v 9 samostatných a v 1 spoločnej 

expozícií, kde svoje výrobky predstavuje ďalších  11 družstiev.  

Spoločná expozícia CPS :  
NITRATEX Svinná,  TEX PRINT Gajary, PODJAVORINSKÉ Stará Turá, K-Plast Nová Baňa, 

KOVEX P. Štvrtok, TATRACHEMA Trnava, TECHNOPLAST Topoľčany,  ZDRUŽENA 

Spišská Nová Ves, UNIVERZÁL VDI a VDN Levoča,  DOZA Sobrance, NOVID Nováky, 

KOVOTEX Trenčín. 

 

V spoločnej expozícií členských družstiev CPS 1 sa prezentuje KOVEX – družstvo P. 

Štvrtok, ktoré ponúka kovovýrobu ( nábytkové komponenty, stolové stojany atď. ) a služby: 

povrchová úprava kovov: brusením, leštením, galvanickým pokovovaním s rôznymi povrchmi 

Ponuku dodávateľov a subdodávateľov do automobilového priemyslu predstaví  výrobné 

družstvo   K-PLAST Nová Baňa.  Svoje výrobky predstaví tiež výrobné družstvo TEX-

PRINT, ktorého ponuka športových dresov, vlajok a reklamného textilu určite osloví všetky 

vekové kategórie návštevníkov. Prezentovať sa tiež bude výrobné družstvo 

PODJAVORINSKÉ Stará Turá, ktoré sa zaoberá kovovýrobou (kovové štítky, samolepiace 

štítky atď.) Výrobné družstvo NITRATEX Svinná predstaví návštevníkom svoju textilnú 

výrobu (tkaniny, sieťky, mykané priadze atď.) V ponuke spoločnej expozície nebudú ani tento 

rok chýbať bojlery a záhradná technika z výrobného družstva TECHNOPLAST Topoľčany. 



Chemické výrobky, saponáty i kozmetické výrobky predstaví výrobné družstvo 

TATRACHEMA Trnava. V tejto expozícii sa budú tiež prezentovať výrobné družstvá, ktoré 

majú zriadené chránené dielne alebo chránené pracoviská a zamestnávajú občanov so 

zdravotným postihnutím a to družstvá: ZDRUŽENA S.N. Ves a UNIVERZÁL VDI a VDN 

Levoča. Výrobné družstvo DOZA Sobrance Vám predstaví svoju kolekciu pracovného 

oblečenia od topánok cez rukavice až po montérky a montérkové súpravy aj pre najmenších 

návštevníkov. Obrusy, posteľnú bielizeň, dečky, obaly na kočíky, nákupné tašky, to všetko 

nájdu návštevníci vo vitríne výrobného družstva NOVID Nováky. Predstaví sa aj družstvo 

KOVOTEX Trenčín s ponukou výrobkov doplnkov pre autá a vlaky.  

 

Prezentácia členských družstiev združenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude patriť 

bezpochyby k veľmi zaujímavým a pútavým, pretože sa jedná o kvalitné a pekné výrobky 

tradičných slovenských výrobcov.  

 

Aj tento ročník výstavy COOPEXPO bude obohatený o sprievodný program, v ktorom 

predvedú Súkromné stredné odborné školy Poprad a Bardejov  ukážky činnosti a práce 

svojich žiakov (kaderník, vizážista, rezbár, čašník, kuchár, grafik, cukrár). 

 

V jednotlivých vstupoch sa predstavia aj členské družstvá združenia COOP PRODUKT 

SLOVENSKO v krátkych prezentáciách.  Pre návštevníkov sme pripravili tvorivé dielničky 

s našimi družstvami, kde si budú môcť vyskúšať prácu s hlinou aj so sklom. Určite 

zaujímavou bude aj mini-módna prehliadka, v ktorej predstavia svoje výrobky textilné 

výrobné družstvá. Sprievodný program bude obohatený o vystúpenia tanečných a hudobných 

skupín.  

 

Počas výstavy sa budú udeľovať aj ocenenia Družstevnej únie za najlepšiu expozíciu. Cena 

CPS za najlepšiu samostatnú expozíciu, najzaujímavejšiu prezentáciu v spoločnej expozícií 

a top výrobok roku 2019. 

 

V Bratislave, jún 2019 

 


