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COOP Jednota zrekonštruovala supermarket v Trnave, spotrebiteľom ponúka 

5 000 druhov tovaru predovšetkým slovenského pôvodu 

Trnava, 27. august 2019 – Zákazníci z Malého Ríma sa dočkali. Spotrebné družstvo COOP Jednota Trnava 

otvorilo po štyroch mesiacoch rekonštrukčných prác vynovenú predajňu s množstvom technologických 

inovácií. Na ploche 508 m2 nájdu spotrebitelia viac ako 5 000 druhov tovaru, z ktorého až 70 % je 

slovenského pôvodu. 

„Modernizáciou siete plníme sľub, ktorý sme dali našim zákazníkom. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme 

návštevníkom našich predajní poskytovali najvyšší komfort a zážitok z nakupovania. Zrekonštruovať 

všetky naše prevádzky, ktorých je po Slovensku viac ako 2 000, nie je jednoduchý záväzok, avšak rukávy 

máme vyhrnuté. Teší ma, že aj vo vynovenom supermarkete v Trnave dávame šancu desiatkam 

regionálnych dodávateľov. Čerstvé a kvalitné lokálne produkty sú pre nás samozrejmosťou, a sme na to 

hrdí,“ vyjadril sa počas otvorenia Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty 

Slovensko. 

Zrekonštruovanú predajňu na Limbovej ulici otvorila COOP Jednota (CJ) Trnava. Spotrebné družstvo 

poskytuje služby svojim zákazníkom v 63 predajniach v regióne Trnavy, Piešťan, Hlohovca, Pezinku 

a v satelitoch Bratislavy. Ich chod zabezpečuje 625 zamestnancov, v novej prevádzke sa o spokojnosť 

zákazníkov stará 20-členný personál. „Investícia do interiéru predajne bola viac ako potrebná. Nielen 

z hľadiska vzhľadu, ale samozrejme aj moderným zariadením, ktoré zabezpečí pridanú hodnotu komfortu 

pri nakupovaní,“ uviedol Bohuslav Uváčik, predseda spotrebného družstva CJ Trnava. „Mojím prianím je, 

aby od nás zákazníci odchádzali vždy spokojní, aby predajňa dosahovala dobré ekonomické výsledky a aby 

robila dobré meno nášmu spotrebnému družstvu i samotnému mestu Trnava,“ pokračoval B. Uváčik.  

Supermarket  je vybavený LED monitormi pri ovocí a zelenine, dotykovými obrazovkami pri kase, 

moderným LED osvetlením, mraziacim a chladiacim zariadením, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. 

Samozrejmosťou je platba kartou a mobilom.  Dizajn dopĺňa pečať Poctivý obchod a silueta Trnavy pri 

vchode, ktorým chce trnavské spotrebné družstvo zákazníkom pripomenúť, že je tu s Trnavčanmi ako 

jediný z obchodníkov už od roku 1953. Na bohatú históriu odkazuje aj logo 150 rokov spotrebných 

družstiev. 

CJ Trnava spolupracuje okrem veľkých a celoslovenských dodávateľov aj s množstvom regionálnych 

producentov, medzi nimi je až osemnásť pekárov a päť lokálnych mäsiarov. O zaujímavé potraviny teda 

v novej predajni rozhodne nie je núdza. 
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Supermarket na Limbovej ulici je otvorený od pondelka do piatka od 6.00 do 20.00 h, v sobotu od 6.00 do 

14.00 h. „Keďže si vážime našich zamestnancov a ich rodinný život, v nedeľu máme, tak ako vo všetkých 

predajniach COOP Jednoty Trnava, zatvorené,“ dodal na záver predseda spotrebného družstva CJ Trnava. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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 2 100 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. 



 

 

 

 


