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Tlačová správa 

COOP Jednota Krupina otvorila v Šahách už tretí supermarket  

Krupina, 4. február 2021 – COOP Jednota Krupina aktívne rozširuje svoju obchodnú sieť a otvára 

nové moderné prevádzky, aby sa priblížila k svojim zákazníkom. Vo februári otvorilo toto spotrebné 

družstvo v Šahách už tretí supermarket, ktorý je celkovo 161. obchodom v portfóliu. 

Spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina otvorilo v stredu, 3. februára 2021 nový supermarket 

v Šahách. Aktuálne družstvo prevádzkuje 161 predajní, z ktorých tvorí 47 supermarketov. COOP 

Jednota Krupina však nie je v Šahách nováčikom, keďže tu pôsobí od roku 2004. Aktuálne prevádzkuje 

v tomto malebnom mestečku na juhu Slovenska už tri supermarkety, ktoré spĺňajú očakávania aj tých 

najnáročnejších zákazníkov.  

Nový supermarket v Šahách sa nachádza na sídlisku Stred. Predajňa je vybavená moderným 

a ekologicky šetrným zariadením, ktoré spĺňa štandardy vo vzťahu k životnému prostrediu. Predajný 

priestor láka zákazníkov moderným dizajnom, pre ktorý sú typické drevené doplnky zdobené 

firemnými ornamentmi. COOP Jednota Krupina ponúka v novom supermarkete až 4 100 druhov 

tovarov, z ktorých 65% tvorí slovenská produkcia. Zároveň v najnovšej šahanskej predajni nakúpite 

vždy čerstvé a voňavé pečivo, keďže je vybavená pekárničkou od spoločnosti MINIT.  

„Z otvorenia nového supermarketu v Šahách sa veľmi tešíme, keďže už existujúcim dvom predajniam 

sa tu napriek silnej konkurencii darí. Určite je to aj vďaka našim šikovným pracovníčkam, ktoré pôjdu 

príkladom pre nový pracovný kolektív. Rozširovanie obchodnej siete a modernizácie sú našou prioritou 

a zároveň aj cestou, ako sa priblížiť k zákazníkom a prilákať ich do našich predajní, kde ponúkame široký 

sortiment najmä kvalitných domácich potravín,“ hovorí Jozef Vahančík, predseda predstavenstva 

COOP Jednota Krupina.  

Nový supermarket v Šahách sa nachádza na sídlisku Stred na ulici Thuróczyho 1023/1. V predajni 

s rozlohou 298m2 pracuje 6-členný kolektív, ktorý bude zákazníkom k dispozícii počas pracovného 

týždňa od  06:00 do 18:00, v sobotu od 06:00 do 12:00 a v nedeľu od 07:00 do 11:00. Supermarket 

v Šahách patrí pod regionálnu COOP Jednotu Krupina, ktorá prevádzkuje spolu 161 predajní v 11 

okresoch Slovenska a zamestnáva takmer 1100 zamestnancov.  
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PROFIL SPOLOČNOSTI  

COOP Jednota Krupina, SD je najväčšie regionálne spotrebné družstvo, ktoré prevádzkuje 161 predajní 

v 11 okresoch a 4 krajoch Slovenska. Predajne sú situované najmä na strednom Slovensku od malých 

obcí s pár stovkami obyvateľov až po krajské mesto Banská Bystrica.  

 


