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Tlačová správa 

Hlasujte vo svojej obci alebo meste a rozhodnite, ktorý projekt finančne podporí 

Nadácia COOP Jednoty 

 

Bratislava, 22. máj 2019 – Oddychová zóna, detské ihrisko, rekonštrukcia chodníkov a 
autobusových zastávok, prírodné fitnes centrum, vybudovanie grilovacích altánkov, 
revitalizácia školského dvora či nákup športových dresov. Do programu na podporu lokálnych 
komunít, ktorý finančne zastrešuje Nadácia COOP Jednoty, prihlásili obce, mestá a združenia 
atraktívne projekty. O tom, ktorý subjekt sa nakoniec bude tešiť z grantu 6 000 eur rozhodne 
samotná verejnosť. Hlasovanie v predajniach najväčšej maloobchodnej siete je už v plnom 
prúde a potrvá do konca mája.   
 
„Keď sme pred tromi rokmi spúšťali Program podpory lokálnych komunít, boli sme presvedčení, 
že robíme správnu vec. Časté cestovanie po Slovensku a pohľad na množstvo zrealizovaných 
drobných stavieb, ktoré by bez našej pomoci možno vôbec neexistovali, nás v tejto myšlienke 
utvrdzuje. Aktívne pôsobenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti považujeme za samozrejmé, 
veď práve myšlienka vzájomnej pomoci stála za zrodom družstevníctva,“ zdôraznil Ján Bilinský, 
generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota. 
 
Obce, mestá a občianske združenia prihlásili v treťom ročníku zaujímavé projekty, nájdete medzi 
nimi aj plán na vybudovanie cvičiska pre psov, revitalizáciu cukrovaru, výstavbu ihriska pre 
plážový volejbal, rekonštrukciu dedinského múzea, vytvorenie značenej siete turistických 
cyklotrás alebo podujatia zamerané na podporu ľudových tradícií.   
 
Ktorých 26 projektov si nakoniec rozdelí grant vo výške 156 000 eur rozhodnú samotní občania. 
Za každý nákup v hodnote 5 € dostanú žetón, ktorým môžu vo vybraných predajniach COOP 
Jednoty hlasovať. Hlasovenie prebieha od 1. do 31. mája 2019.  
 
Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota so 
svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Uplynulý rok si finančný grant v hodnote 146 000 eur 
rozdelilo 25 projektov z celého Slovenska.   
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Viac informácií o 3. ročníku nájdete na https://www.coop.sk/sk/projekt/42/program-podpory-

lokalnych-komunit 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
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