
SPRIEVODNÝ  PROGRAM

C O O P E X P O   2 0 1 9 
22. 8. 2019 (štvrtok) :

9:30 hod. – 11:30 hod. Prezentácia SSOŠ ( Súkromná stredná odborná škola Poprad, Súkromná 
stredná odborná škola Bardejov ) 

V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami študenti, študujúci v profesiách :  cukrár Vám predvedie 
zdobenie perníkov,  kuchár ukáže ako si pripraviť chuťovky, ktoré budete môcť priamo na mieste aj 
ochutnať. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. 
Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie a úpravu vlasov. Predstavia sa aj študenti z odboru 
propagačná grafika a drevorezbár. 

11:00 hod. – 12:00 hod. Stretnutie predsedov členských družstiev COOP PRODUKT 
SLOVENSKO ( stánok DÚ SR ) 

Pravidelné každoročné stretnutie zástupcov členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO 
spojené s odovzdávanie ocenení v kategóriách : najlepšia samostatná expozícia, najpútavejšia 
prezentácia výrobného družstva v spoločnej expozícii a  TOP výrobok roku 2019

12:00 hod. – 13:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO 
a Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti 
a predvedú  Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných 
družstiev,  výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s  družstvami o upomienkové 
predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a  chránených 
dielní. 

13:00 hod.– 13:45 hod.   KULTÚRNY PROGRAM : Spevácka skupina ČABANKA 

14:00 hod – 16:00 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a  kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky 
flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. 

16:00 hod.– 16:30 hod.   KULTÚRNY PROGRAM : Spevácka skupina ČABANKA 

16:30 hod – 17:45 hod. Prezentácia SSOŠ  Bardejov 
V bloku sa predstavia  kaderník,  umelecký rezbár a propagačný grafik.  Pripravili sme pre Vás 
maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.
 



23. 8. 2019 (piatok) : 

9:30 hod – 11:30 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a  kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky 
flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. 

11:30 hod – 13:30 hod. Prezentácia SSOŠ  Bardejov 
V bloku sa predstavia  kaderník,  umelecký rezbár a propagačný grafik.  Pripravili sme pre Vás 
maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

13:30 hod. – 15:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN, Súťaže pre deti aj dospelých, kultúrny program 

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti 
a predvedú  Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných 
družstiev,  výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s  družstvami o upomienkové 
predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a  chránených 
dielní. 

15:00 hod. - 16:00 hod. Odovzdávanie ocenení Družstevnej únie SR za najlepší výstavný 
stánok + kultúrny program. 

16:00 – 17:30   Prezentácia SSOŠ ( Súkromná stredná odborná škola Poprad, Súkromná 
stredná odborná škola Bardejov ) 
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami študenti, študujúci v profesiách :  cukrár Vám predvedie 
zdobenie perníkov,  kuchár ukáže ako si pripraviť chuťovky, ktoré budete môcť priamo na mieste aj 
ochutnať. Pripravili sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. 
Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie a úpravu vlasov. Predstavia sa aj študenti z odboru 
propagačná grafika a drevorezbár. 

 24. 8. 2019 (sobota) :

9:30 hod – 11:00 hod. Prezentácia SSOŠ  Bardejov 
V bloku sa predstavia  kaderník,  umelecký rezbár a propagačný grafik.  Pripravili sme pre Vás 
maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

11:00 hod – 12:30 hod. Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a  kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky 
flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. 

12:30 hod.– 13:30 hod.   KULTÚRNY PROGRAM : vystúpenie kapely THE LAIRS 
Hudobnou produkciou kapela siaha od "retro" čias do čias súčasných, prevažne popovo-bluesového 
charakteru. Repertoár obsahuje hity jazzovej a bluesovej éry, kapiel ako Beatles, Sting, Coldplay, 
Kodaline a ďalších a skladby z filmovej hudby. 



13:30 hod. – 15:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN, Súťaže pre deti aj dospelých, kultúrny program 

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti 
a predvedú  Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných 
družstiev,  výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s  družstvami o upomienkové 
predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a  chránených 
dielní. 

15:00 – 16:30  Prezentácia SSOŠ  Bardejov 
V bloku sa predstavia  kaderník,  umelecký rezbár a propagačný grafik.  Pripravili sme pre Vás 
maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky. 

16:00 hod – 17:30 hod.  Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a  kuchár. Pripravili sme pre Vás aj ukážky 
flambovania a miešania nápojov s malou ochutnávkou. 

Nedeľa : 25. 8. 2019: 

9:30 hod. – 11:00 hod.  Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia  kaderník,  umelecký rezbár a propagačný grafik.  Pripravili sme pre Vás 
maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky. 

11:00 – 12:30   Prezentácia SSOŠ  Bardejov 
V bloku sa predstavia  kaderník,  umelecký rezbár a propagačný grafik.  Pripravili sme pre Vás 
maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu vlasov, kreslenie portrétov a drevo rezbárske ukážky.

12:30 hod. – 15:00 hod. Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO, 
Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN, Súťaže pre deti aj dospelých, kultúrny program 

Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia s ukážkami svojej činnosti 
a predvedú  Vám svoje výrobky (maľovanie a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných 
družstiev,  výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s  družstvami o upomienkové 
predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti občanov so zdravotným postihnutím a  chránených 
dielní. 

15:00 hod. – 15:30 hod.  Slávnostné ukončenie výstavy COOPEXPO 2019


