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Tlačová správa 

COOP Jednota Krupina zmodernizovala supermarket vo Zvolene 

Zvolen, 9. marec 2021 – COOP Jednota Krupina prevádzkuje vo Zvolene 13 predajní. V roku 

2021 dostala jedna z nich nový vzhľad. Supermarket na Záhonku prešiel počas mesiacov 

január a február modernizáciou.  

Zmodernizovaný supermarket COOP Jednota sa nachádza vo Zvolene v časti Záhonok. 

Predajňa potravín tu existuje už od roka 1992 spolu s Pekárňou Záhonok. Začiatkom roka 2021 

prešli predajné priestory modernizáciou, ktorá trvala dva mesiace. Supermarket na Záhonku 

pri prvej návšteve po remodelingu zákazníci určite nespoznajú. Predajňa disponuje ekologicky 

šetrným chladiacim a mraziacim zariadením, moderným regálovým systémom a kvalitným 

osvetlením. Zákazníci určite ocenia široký výber kvalitných domácich potravín, milý pracovný 

kolektív a príjemné prostredie na nakupovanie. Ponuka predajne zahŕňa 6100 tovarov, 

z ktorých až 65% tvorí slovenská produkcia. „Pandémia koronavírusu nám sťažuje podmienky, 

no my aj naďalej pokračujeme intenzívne v modernizáciách obchodnej siete. V samotnom 

Zvolene to určite nie je naša posledná aktivita takéhoto charakteru. Sme radi, že napriek 

konkurencii 11 veľkoplošných predajní zahraničných obchodných reťazcov v tomto meste si aj 

naše predajne udržiavajú stabilnú pozíciu a väčšina z nich obratovo rástla aj v roku 2020“ 

hovorí predseda predstavenstva, Jozef Vahančík.  

Neoddeliteľnou súčasťou predajne je aj Pekáreň Záhonok, ktorú prevádzkuje COOP Jednota 

Krupina v bezprostrednej blízkosti zmodernizovanej predajne. Čerstvé a voňavé pečivo od 

lokálneho dodávateľa nájdu zákazníci v supermarkete počas celého dňa.  

Zmodernizovaný supermarket vo Zvolene sa nachádza na Záhonku 1462. V predajni s rozlohou 

407m2 pracuje 13 – členný kolektív. Supermarket je pre zákazníkov otvorený počas 

pracovného týždňa od 6:00 do 19:00, v sobotu od 6:00 do 13:00 a v nedeľu od 6:00 do 12:00. 

Predajňa patrí do portfólia 161 predajní regionálneho družstva COOP Jednota Krupina. 
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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. Firma zamestnáva spolu 1048 pracovníkov. 

Predajne sú situované najmä na strednom Slovensku od malých obcí s pár stovkami 

obyvateľov až po krajské mesto Banská Bystrica. Tržby za rok 2020 dosiahli 148,5 mil. EUR a v 

porovnaní s rokom 2019 vzrástli o 17%. 

 

 


