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Tlačová správa 

COOP Jednota pomáha Ukrajine priamo na hranici, utečencom poskytla finančnú aj materiálnu 

pomoc  

Ubľa, 2. marec 2022 – Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota prostredníctvom 

svojich spotrebných družstiev pôsobiacich na východnom Slovensku pomáha priamo na 

hranici. Krátko po vypuknutí ozbrojeného konfliktu v koordinácii s miestnymi obecnými úradmi 

umožnila starostom obcí poskytujúcich utečencom ubytovanie nákup potravín zdarma vo 

svojich obchodoch. Obchodný systém zároveň intenzívne komunikuje s viacerými 

charitatívnymi organizáciami ohľadom operatívnej a kontinuálnej pomoci. 

„Situáciou sa zaoberáme už od konca minulého týždňa, keď zasadal krízový štáb Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prostredníctvom spotrebných družstiev COOP Jednota 

Vranov nad Topľou, COOP Jednota Humenné a COOP Jednota Michalovce sme už v piatok pomohli 

utečencom na hraniciach.  V mene všetkých spotrebných družstiev zároveň Ukrajine pomôžeme 

finančne,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a dodal, že 

slovenský reťazec je v prípade potreby pripravený poskytnúť aj potraviny. „Krízová štáb nás 

informoval, že potravín je nateraz dostatok, preto našou prioritou zostáva plynulé zásobovanie 

našich obchodov. Keď si to bude situácia vyžadovať, samozrejme, pomôžeme aj v tomto smere. 

Sme pripravení darovať vyžiadané potraviny a hygienické potreby do skladu ministerstva 

pôdohospodárstva na východnom Slovensku. Dôležitá je najmä efektívna koordinácia a 

kontinuálna pomoc,“ doplnil J. Bilinský.  

COOP Jednota zostáva v úzkom kontakte so štátnymi orgánmi, obecnými úradmi, potravinovými 

samosprávami, charitatívnymi organizáciami, logistickými centrami a dodávateľmi. Dennodenne 

s miestnymi starostami rieši špecifické potreby obcí v okolí ukrajinskej hranice a operatívne na 

ne reaguje. 

„Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa nás hlboko dotkol. Veríme, že sa situácia čoskoro upokojí. 

Poskytnutou pomocou sa snažíme prispieť k znížení dopadu tejto ľudskej tragédie. Ďakujem 

všetkým našim kolegom za obrovské nasadenie a každému, kto nezištne pomáha. Veľmi si vážim, 

že aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa dokážeme všetci zomknúť a prejaviť ľudskosť,“ dodal 

predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský. 
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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.  


