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Tlačová správa 

COOP Jednota otvorila zrekonštruovaný supermarket na Kysuciach 

 

Čadca, 10. apríl 2019 – Personál jedného z prvých supermarketov na Kysuciach – COOP Jednota 
SUPERMARKET v Čadci – oddnes víta zákazníkov v zmodernizovaných priestoroch. Predajňa 
prešla dôkladnou rekonštrukciou a je už štvrtým renovovaným obchodom v maloobchodnej 
sieti COOP Jednota v tomto roku. 

Tradičná sieť potravín COOP Jednota postupne modernizuje všetky zo svojich viac ako 2 100 

predajní po celom Slovensku. „Uplynulý rok sa nám podarilo zrekonštruovať takmer 80 predajní 

všetkých formátov a v trende pokračujeme aj tento rok. Aj touto formou vychádzame v ústrety 

našim zákazníkom, záleží nám, aby sa počas nakupovania u nás cítili príjemne. To, že sme tradičný 

predajca potravín neznamená, že nemôžeme byť moderní. Práve naopak, vo vynovených 

priestoroch vždy zavádzame viaceré technické inovácie,“ hovorí Branislav Lellák, vrchný riaditeľ 

obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. 

SUPERMARKET v Čadci na Palárikovej ulici patrí medzi prvé supermarkety na Kysuciach vôbec, 

spotrebné družstvo COOP Jednota Čadca ho otvorilo už v roku 1995. „V predajni mesačne 

obslúžime viac ako 15 tisíc zákazníkov. Obchodné priestory sme v minulosti viackrát čiastočne 

upravovali, kompletnou rekonštrukciou prešli až teraz. Najdôležitejším cieľom bolo zvýšenie 

komfortu nakupovania našich zákazníkov,“ približuje dôvod modernizácie Miroslav Janík, 

predseda predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Čadca. 

Kompletnou rekonštrukciou priestorov získala predajňa väčšiu predajnú plochu, čím sa mohli 
rozšíriť hlavne úseky čerstvých tovarov. Rozšíril sa sortiment čerstvého mäsa, ovocia a zeleniny 
a taktiež pekárenských výrobkov. Obchodný priestor a dobrý pocit z nakupovania dotvára 
atraktívna grafika.  

Otváracie hodiny predajne zostávajú nezmenené. Spotrebitelia môžu v SUPERMARKETE nakúpiť 
počas pracovného týždňa od 6.00 h do 18.00 h, v sobotu od 6.00 do 12.00 h. V nedeľu je 
zatvorené. 
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Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských 

výrobkov, ktorý dosahuje až 70%. V roku 2019 oslavuje 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva 

na Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza 

pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota 

patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 10 

logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť 

prostredníctvom takmer 2 200 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota  

presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä 

zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota. 


