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Tlačová správa 

COOP Jednota otvorila na Slovensku už 507. supermarket 

 

Andovce, 16. máj 2019 – Atraktívne priestory, špičkové technické vybavenie a viac ako 5 000 
tovarových položiek. To všetko čaká obyvateľov Andoviec (okr. Nové Zámky) v úplne novom 
supermarkete, ktorý otvorilo spotrebné družstvo COOP Jednota Nové Zámky. 
Maloobchodná skupina COOP Jednota tak opäť potvrdila, že jej záleží na tom, aby mali 
prístup k potravinám a možnosti nakupovania aj malé slovenské obce. 

„Ako najväčšia maloobchodná sieť si zakladáme na tom, aby sme aj obyvateľom na vidieku 
zabezpečili možnosti nakupovania v predajniach, kde sa budú cítiť príjemne. Plníme tým 
zároveň aj spoločenskú a sociálnu funkciu, čím potvrdzujeme veľké opodstatenie 
družstevníctva,“ zdôraznil Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty 
Slovensko. Do tradičného obchodného systému patrí viac ako 2 100 predajní, ktoré jednotlivé 
družstvá postupne rekonštruujú a technicky inovujú.  
 
Nový supermarket v Andovciach zrealizovala COOP Jednota Nové Zámky za šesť mesiacov, 
pričom preinvestovala 1,2 milióna eur. Prevažná väčšina investícií, približne 800 tisíc eur išla 
do stavebných prác, 200 tisíc do úplne nového vybavenia predajne, mraziarenských 
a chladiarenských boxov, ktoré spĺňajú najvyššie ekologické štandardy. Nakupovanie si môžu 
zákazníci vychutnať na predajnej ploche 300 m², celková zastavaná plocha je 640 m². 
 
V obci doposiaľ fungovala malá predajňa, ktorá už nepostačovala potrebám obyvateľov. 
Dnešný supermarket s vyše 5000 tovarovými položkami prináša spotrebiteľom širokú ponuku 
akciových tovarov, ponuku vždy čerstvého pečiva, či pokladne s váhovými skenermi. 
Predávané výrobky tvorí predovšetkým domáca produkcia. „Snažíme sa využiť všetky 
dostupné zdroje na predaj slovenských potravín, ktoré sú veľmi kvalitné, a v našich 
supermarketoch tvoria až 70% podiel ponúkaného sortimentu,“ uviedol Štefan Mácsadi, 
predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky a dodal: „Sme nesmierne radi, že sme 
otvorením nového a moderného supermarketu dokázali obyvateľom tejto obce zabezpečiť 
kvalitné a komfortné nakupovanie.“ 
  
Predajňa je otvorená od pondelka do štvrtka od 6.00 do 18.00, v piatok od 6.00 do 19.00, 
v sobotu od 6.00 do 13.00 a v nedeľu od 7.30 do 11.30 h. O  spokojnosť zákazníkov sa stará 9-
členný kolektív zamestnancov.  
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Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť 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. 



 

 


