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Tlačová správa 

COOP Jednota upravuje otváracie hodiny vo vybraných 21 predajniach 

Bratislava, 3. marec 2021 – Najväčšia maloobchodná sieť COOP Jednota v nadväznosti na uznesenie 

vlády SR pristupuje k úprave otváracích hodín vo svojich predajniach. Na základe nariadenia skracuje 

otvárací čas 21 predajní v 19 obciach a mestách. 

„Rešpektujeme nariadenie a skracujeme otvárací čas predajní do maximálne 20.00 hod,“ potvrdil 

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. Upravené otváracie hodiny sa 

týkajú predajní vo formáte SUPERMRKET a Tempo SUPERMARKET v okresoch Žilina, Trenčín, Nové Zámky, 

Levice, Zlaté Moravce, Nitra, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Senec, Šaľa, Galanta, Kysucké Nové 

Mesto a Čadca. Skrátené otváracie časy predajní nájdu spotrebitelia zverejnené aj na vstupných dverách 

dotknutých prevádzok. 

Na regionálnej úrovni niektoré spotrebné družstvá skracujú otváracie hodiny vo svojich predajniach na 

19.00 hod, napríklad COOP Jednota Krupina upravila z 20.00 na 19.00 hod otváracie hodiny vo svojich 

siedmich prevádzkach. 

V zmysle prijatých opatrení a povinnosti nosiť respirátor FFP2 v predajniach už viaceré COOP Jednoty  

zabezpečili pre svojich zamestnancov povinné respirátory bezplatne ako ochrannú pomôcku a postupne 

sa pripájajú aj ďalšie spotrebné družstvá. Na centrálnej úrovni COOP Jednota Slovensko v zmysle 

uplatňovania princípov spoločenskej zodpovednosti pripravuje zabezpečenie povinných respirátorov pre 

viac ako 14 tisíc zamestnancov pôsobiacich v maloobchodnej sieti COOP Jednota. 

Počas používania respirátorov v pracovnej dobe zamestnanci často pociťujú náročnejšie pracovné 

podmienky zahrňujúce problémy s dýchaním a menšou energiou. Práca v predajni je v niektorých 

prípadoch aj fyzicky náročná (dokladanie a preberanie tovaru), COOP Jednota preto na regionálnej úrovni 

pristúpila k častejšej rotácii svojho personálu, ktorý je v styku so zákazníkom a zaviedla častejšie 

individuálne prestávky. 

Obchodný systém COOP Jednota prevádzkuje po celom Slovensku prostredníctvom 25 spotrebných 

družstiev viac ako 2 000 predajní. 
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Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských 

výrobkov, vo výške 70 %. V roku 2019 oslávila 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 25 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 prostredníctvom 

Nadácie COOP Jednota podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity.  


