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Tlačová správa 

Spotrebitelia ocenili novinky v privátnej značke COOP Jednoty, syrové guličky a gél na pranie zvolili 
za najlepšie na trhu 

Bratislava, 18. máj 2022 - Maloobchodná sieť COOP Jednota potvrdila povesť obľúbeného predajcu 
privátnych značiek. V každoročnom veľkom spotrebiteľskom prieskume Voľba spotrebiteľa-
Najlepšia novinka 2022 uspela v kategórii Syry, a víťazstvom v kategórii Pracie prostriedky obhájila 
prvenstvo v nepotravinárskom sortimente.  

Víťazným produktom v kategórii Syry sa stali COOP guľôčky syrové z produktovej rady Mamičkine 
dobroty, ktoré domáci reťazec ponúka v údenej a neúdenej verzii. V kategórii Pracie prostriedky COOP 
Jednota uspela s gélom na pranie z novej produktovej rady detergentov Perun od slovenského výrobcu. 

„Tešíme sa, že spotrebitelia naše výrobky obľubujú o to viac, že sú slovenského pôvodu. Každou kúpou 
slovenského výrobku zákazníci podporujú domácich producentov, čím zároveň napomáhajú rastu 
ekonomiky, zamestnanosti a nepochybne aj potravinovej sebestačnosti Slovenska. Z víťazstva máme 
dvojnásobnú radosť obzvlášť preto, že o prvenstvách v jednotlivých kategóriách rozhodovala verejnosť. 
Potvrdzuje sa, že náš záujem pomáhať slovenským poľnohospodárom, farmárom a výrobcom aj 
prostredníctvom privátnej značky má veľký zmysel,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva 
COOP Jednoty Slovensko.  

Produktová rada Mamičkine dobroty patrí medzi najobľúbenejšie kategórie v privátnej značke COOP 
Jednoty. Zákazníci výrobky ľahko identifikujú podľa atraktívneho obalu s ľudovými motívmi. Obzvlášť 
mliečny sortiment zahrňujúci kvalitné produkty výlučne slovenského pôvodu je u spotrebiteľov veľmi 
obľúbený. Mamičkine dobroty sú na trhu už viac ako desaťročie. Kategória aktuálne obsahuje 64 
výrobkov.  

Kategória Perun zameraná na starostlivosť o domácnosť patrí medzi najmladšie. Prvé výrobky pod 
touto značkou uviedla COOP Jednota na pulty svojich predajní v roku 2020, kategória aktuálne zahŕňa 
22 výrobkov. Nechýba medzi nimi prostriedok na umývanie riadu, univerzálne čistiace utierky a 
mnoho ďalších pomocníkov pri práci v domácnosti. Portfólio dopĺňajú pracie prostriedky, víťazný gél 
na pranie a aviváže. 
 
COOP Jednota predáva pod privátnou značkou 740 produktov, z ktorých 85 percent pochádza od 
slovenských dodávateľov. V roku 2019 si pripomenula 20. výročie vstupu vlastnej značky na trh.  
Maloobchodný sieť od roku 2021 umiestňuje na produkty vlastnej značky grafické symboly v podobe 
triediacich kontajnerov, ktorými nabáda spotrebiteľov správne triediť prázdne obaly jednotlivých 
produktov. 
 

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je marketingový program, ktorý monitoruje, oceňuje a 
podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru.  
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Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka 2022 – víťazné produkty COOP Jednoty  

Kategória Syry: COOP GULIČKY SYROVÉ MAMIČKINE DOBROTY 

Kategória Pracie prostriedky: COOP GÉL NA PRANIE PERUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 

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.  


