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Tlačová správa 

Čelili ťažkým politickým aj spoločenským pomerom, no vytrvali. Spotrebné 
družstvá existujú na Slovensku už 150 rokov 
 

• COOP Jednota oslavuje 150 rokov od vzniku spotrebných družstiev  

• Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu na Slovensku, založil 
v roku 1869 Samuel Ormis 

• Najväčší rozmach družstevníctva nastal v povojnovom období  
 

Bratislava, 8. február 2019 - Už od svojho vzniku zohrali spotrebné družstvá významnú úlohu 
pri tvorbe národnej ekonomiky Slovenska. Prežili obe svetové vojny, hospodársku krízu 
a nezlomili ich ani rôzne politické režimy. V priebehu rokov sa diverzifikovali a aktuálne sú 
ich v maloobchodnom systéme COOP Jednota tri desiatky. Tento rok oslavujú významné 
jubileum, 150 rokov od vzniku spotrebných družstiev na Slovensku. 
 
„Rok 2019 je pre COOP Jednotu, ale aj celé potravinárske odvetvie na Slovensku, výnimočný. 
Pripomíname si 150 rokov vzniku spotrebných družstiev u nás a počas svojej histórie sme sa napriek 
množstvu turbulencií stali pevnou súčasťou slovenského hospodárskeho života,“ uviedol Ján Bilinský, 
generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko. „Základné princípy družstevníctva, sociálne cítenie, 
dobrovoľnosť, vzájomnosť či slušné podmienky podnikania presadzujeme dodnes. Počas celej svojej 
existencie družstvá dokazovali svoj veľký prínos pre spoločnosť a pevne verím, že odolajú aj náporom 
tohto milénia a budú tu mať pevné miesto aj o ďalších 150 rokov,“ dodal Ján Bilinský. 
 
Družstvá  začali vznikať v 19. storočí ako reakcia individuálnych výrobcov na vtedajšie nepriaznivé 
ekonomické a sociálne podmienky. Prvé družstvo na svete založili anglickí tkáči v decembri 1844 
v meste Rochdale a o tri mesiace neskôr, vo februári 1845 vznikol Slovenský Gazdovský spolok, prvé 
úverové družstvo. Založil ho Samuel Jurkovič v Sobotišti ako vôbec prvé družstvo v kontinentálnej 
Európe. Postupne začali vznikať po celom svete aj spotrebné družstvá potravné, bytové, pohrebnícke, 
rybárske či poisťovacie. Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu založil 
v Revúcej Samuel Ormis presne pred 150 rokmi. Jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní potravín pre 
členov za prijateľné ceny. Najväčší nárast družstiev nastal v rokoch 1945 – 1948, keď ich bolo na 
Slovensku približne 3 000 a celkovo mali 800 000 členov. Od roku 1950 vznikajú spotrebné družstvá 
Jednota s pôsobnosťou na vidieku, v roku 1968 vzniká Slovenský zväz spotrebných družstiev ako 
riadiaci orgán a družstevný obchod vstupuje do miest. COOP Jednota Slovensko funguje ako spotrebné 
družstvo od roku 2002. 

 

COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s najvyšším podielom predaja 
slovenských výrobkov, ktorý dosahuje až 70 %. V tomto roku oslavuje aj 20 rokov od založenia vlastnej 
značky, pričom každý jej výrobok prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s 
dôrazom na garanciu kvality. COOP Jednota je zároveň najväčším slovenským zamestnávateľom na 
Slovensku. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 10 logistických centrách a 26 družstvách 
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vykonávajúcich maloobchodnú činnosť. Presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov 
spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom 
Nadácie COOP Jednota. 

„Napriek častému názoru, že družstvá sú pozostatok bývalej doby, ich prínos je aj v súčasnosti 
nesporný. Družstevníctvo je celosvetový fenomén, ktorý ovplyvňuje ekonomiku vo svojich krajinách. 
Na Slovensku sa postupne spotrebné družstvá COOP Jednoty tak vyprofilovali, že sú garantom 
zásobovania obyvateľstva základnými potravinami najmä na vidieku. Práve podnikanie na vidieku je 
veľmi náročné, nedá sa na ňom zbohatnúť, ale prináša službu obyvateľstvu. Družstvá preto majú svoje 
opodstatnenie aj pre budúcnosť,“ uzavrel Ján Bilinský.  

 

 


