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Tlačová správa 
 

Nadácia COOP Jednota prináša rozšírenú piknikovú zónu do prievidzského 
mestského parku 
 
Prievidza, 3. máj 2019 – Nadačný projekt COOP Jednoty Program podpory lokálnych komunít má 
svojho ďalšieho spokojného užívateľa. Po oficiálnom otvorení rozšírenej piknikovej zóny v mestskom 
parku v Prievidzi môžu obyvatelia pohodlne opekať a relaxovať na troch nových drevených zostavách.   
 
„Jedným z princípov družstevného podnikania je myšlienka vzájomnej pomoci. V COOP Jednote si 
dobrovoľníctvo vysoko vážime a prostredníctvom našej nadácie každoročne plníme princípy spoločenskej 
zodpovednosti. Projekt zameraný na podporu lokálnych komunít má veľký spoločenský význam, nakoľko 
sú to práve samotní obyvatelia jednotlivých miest a obcí, ktorí si hlasovaním sami vyberú, čo by v mieste 
svojho bydliska uvítali. Aj na prvý pohľad drobné stavby dokážu výrazne prispieť k lepšej kvalite života 
v regióne,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie 
COOP Jednota. 
 
Rozšírenie piknikovej zóny v mestskom parku v Prievidzi o tri nové drevené zostavy je jedným z 25 
projektov, ktoré v roku 2018 získali grant vo výške 6 000 eur. Projekt mesta Prievidza vyhral v záverečnom 
hlasovaní v konkurencii ďalších dvoch subjektov. „Naším cieľom je neustále investovať prostriedky do 
zatraktívnenia Mestského parku. Park predstavuje krásny kus zelene, atraktívnu mestskú oddychovú zónu. 
Preto sme sa rozhodli uchádzať o finančné prostriedky zo spomínaného projektu, ktoré nám pomôžu 
doplniť našu piknikovú zónu. Ako každého obyvateľa Prievidze aj mňa teší, že sme v uvedenom projekte 
boli úspešní,“ povedala počas slávnostného otvorenia Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. Park 
sa rozkladá na ploche 5 ha v okrajovej časti mesta a preteká ním rieka Nitra. Celoročne je využívaný na 
športové a iné spoločenské aktivity ľudí rôznych vekových skupín. Najmä v lete sa mladší i starší obyvatelia 
schádzajú v piknikovej časti, ktorú mesto vybudovalo s pomocou dobrovoľníkov.  
 
„COOP Jednota Prievidza je po dlhé roky neodmysliteľne spätá s Prievidzou a jej okolím. Obyvateľom 
regiónu poskytujeme služby v  56 predajniach, pričom len v samotnej  Prievidzi ich máme sedem. Je preto 
prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry, že sa podieľame i na skvalitňovaní nášho spoločného 
prostredia. Osvedčila sa nám podpora projektov, ktoré prinášajú samotní  obyvatelia regiónu, pretože oni 
najlepšie vedia, čo potrebujú. Aj vďaka tomu máme istotu, že prostriedky našej firmy sú vynakladané 
účelne a prinesú im skutočný prospech,“ uzavrela počas otvorenia Janka Madajová, predsedníčka 
spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza, ktoré participovalo na podpore života v regióne aj počas 
prvého ročníka programu v roku 2017. Vtedy si Prievidžania v hlasovaní zvolili realizáciu projektu obci 
Dolné Vestenice „Krajšia obec – spokojnejší obyvatelia“. V obci tak pribudla výsadba okrasných kríkov, 
osadenie lavičiek a smetných košov, čím vznikla príťažlivá pešia zóna. 
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Cieľom projektu Program podpory lokálnych komunít je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a 
regionálnych iniciatív a podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných 
stavieb, ako sú športoviská, komunitné záhrady, altánky a prístrešky, mestský mobiliár, výsadba zelene, 
budovanie turistických trás či propagácia tradícií Slovenska. O pridelenie finančného grantu mohli žiadať 
orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Počas druhého ročníka si 
25 víťazných subjektov z celého Slovenska rozdelilo finančný grant v hodnote 146 000 eur. Do jedného 
roka museli projekt zrealizovať. 
 
Aktuálne prebieha už tretí ročník projektu, počas mája môže verejnosť hlasovať, ktorých ďalších 26 
subjektov získa finančný príspevok v celkovej hodnote 156 000 eur. Viac informácií o treťom ročníku 
nájdete na www.coop.sk v časti O spoločnosti (Nadácia).  
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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. 
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