
strana 1 / 3 

 

 

 
 

 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 
media@coop.sk │www.coop.sk │www.facebook.com/COOP Jednota 
Kontakt: Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková │+421 918 597 477 

 

Tlačová správa  

COOP Jednota dostala za využitie unikátnej smart technológie Cenu J. A. Segnera za 

metrológiu za rok 2021 

Bratislava, 13. júl 2022 - Maloobchodná sieť COOP Jednota získala za aplikovanie 

inteligentného meracieho systému do svojich predajní prestížnu cenu za metrológiu za rok 

2021. Riešenie založené na IoT, teda internete vecí, ocenil Úrad pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) na jubilejnom 50. Fóre 

metrológov. Toto smart riešenie už niekoľko mesiacov zefektívňuje prácu a pomáha 

dohliadať na čerstvosť potravín v stovkách predajní COOP Jednota. 

Cenu J. A. Segnera udelila COOP Jednote Slovensko predsedníčka ÚNMS SR za aplikovanie 

tohto významného technického riešenia do svojej predajnej siete. Tisíce senzorov automaticky 

dohliadajú na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu 

zvýšiť energetickú efektivitu predajní COOP Jednota. To je v skratke prínos oceneného smart 

riešenia – riešenia na báze internetu vecí (IoT) – ktoré COOP Jednota úspešne realizuje s dvomi 

partnermi, pričom vo väčšine predajní je využitá technológia od spoločnosti Orange. Riešenie 

umožňuje online zber dát a vyhodnocovanie nameraných hodnôt z akéhokoľvek miesta na 

svete. Pomáha pokryť legislatívne požiadavky viacerých právnych predpisov či už z oblasti 

merania (napr. HACCP) alebo metrologickej kontroly (kalibrácie). Do existujúcej online 

platformy je možné zapojiť ďalšie meradlá  s IoT funkcionalitou (napr. elektromery, vodomery 

a iné). 

„Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračujeme v ceste 

modernizácie našej predajnej siete. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a 

priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, 

ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia. Ďalším benefitom je čo najdlhšie udržiavanie 

čerstvosti a kvality jednotlivých tovarov,“ hovorí Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb v 

COOP Jednote Slovensko.  

Smart riešenie na báze internetu vecí využíva COOP Jednota aktuálne v 300 predajniach, 

Jednota v rôznych kútoch Slovenska a postupne pribúdajú ďalšie. Celkovo do konca roka 2022 

bude automatizované monitorovanie teplôt a spotreby energie dostupné pre viac ako 400 

predajní potravín v sieti COOP Jednota.  
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Ako to prebieha 

Služba komplexného monitoringu pre obchodné reťazce ukrytá pod názvom Smart Data patrí 

do oblasti tzv. internetu vecí, teda IoT. Založené je na senzoroch-meračoch, ktoré v 

dohodnutých intervaloch odosielajú namerané dáta do platformy. Tam sa ukladajú a po 

transformovaní do zrozumiteľnej formy užívateľského rozhrania si zodpovedný pracovník 

jednoducho vo forme grafov či tabuliek zobrazí záznamy o nameraných teplotách, vlhkosti či 

spotrebe energie v konkrétnom čase. 

„Dáta z meračov sú v tomto prípade posielané cez existujúcu mobilnú sieť. V prípade 

neštandardnej situácie – napríklad pri výraznom náraste teploty pri dlhšie otvorených dverách 

chladničky systém automaticky odošle alarm vo forme SMS správy, prípadne e-mailu. 

Predajne sa tak môžu vyhnúť neželaným energetickým i finančným stratám a zodpovední 

pracovníci predajne majú istotu pravidelnej kontroly podmienok skladovania potravín ešte 

nad rámec vyžadovaný legislatívou. Pre spotrebiteľov to zároveň znamená zabezpečenie čo 

najdlhšej čerstvosti potravín,“ vysvetľuje Peter Bäuml, manažér IT riešení pre B2B zákazníkov 

v Orangei. 

 

Výhody automatizovaného merania teploty a vlhkosti 

▪ Umožňuje automatizované zapisovanie nameraných hodnôt teploty a vlhkosti bez 

potreby súčinnosti personálu. 

▪ Zabezpečuje priebežné monitorovanie teploty a vlhkosti a zaznamenávanie 

nameraných hodnôt nad rámec legislatívnych požiadaviek. 

▪ Doručuje alarmy pri prekročení definovaných kritických hodnôt meraných veličín. 

▪ Rýchlo identifikuje pokles hodnoty meraných údajov, čo znamená prevenciu pred 

znížením kvality potravín v dôsledku nedostatočného chladenia či mrazenia. 

Zaisťuje dostupnosť nameraných hodnôt v online prostredí bez nutnosti inštalácie 

softvéru. 

▪ Poskytuje vždy aktuálne hodnoty nameraných údajov  z jedného miesta. 

▪ Eliminuje pochybenia z dôvodu tzv. „ľudského faktoru“ (napr. zabraňuje chybám pri 

odčítavaní či zaznamenávaní nameraných hodnôt). 

▪ Inštaluje sa jednoducho bez potreby napájania zariadenia a bez potreby dodatočnej 

infraštruktúry u zákazníka. 

▪ Pomáha zvyšovať efektivitu pracovníkov vďaka odbúraniu nadbytočných úkonov. 

▪ Snímače teploty, vlhkosti (presnosť, rozsah) je možné zvoliť v závislosti od 

požiadaviek zákazníka. 

▪ Kalibračný mód umožňuje vykonávať kalibráciu viacerých senzorov naraz. 

▪ Odbúraním manuálnych úkonov v neposlednom rade navyše zefektívňuje prácu 

zamestnancov predajne, ktorí sa môžu plnohodnotne venovať zákazníkom. 
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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 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.  


