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máme za sebou turbulentný rok 2021. Čelili sme pretrvávajúcej pandémii, ktorá spoločnosť potrápila 
najmä po ľudskej, ale aj po pracovnej stránke. Ako najväčšia maloobchodná sieť potravín na Sloven-
sku sme dennodenne vyvíjali maximálne úsilie, aby sme naše poslanie – umožniť prístup obyvateľom 
k potravinám – zvládli. Nebolo to jednoduché, aj nás potrápili výpadky zamestnancov, ale vďaka 
veľkému nasadeniu všetkých kolegov v predajniach, v logistických centrách či na jednotlivých cen-
trálach spotrebných družstiev, predaj potravín fungoval plynule. Stará múdrosť hovorí, že pozdraviť 
a poďakovať radšej viackrát ako ani raz. Preto by som rád opätovne prejavil vďaku našim zamest-
nancom, obchodným partnerom a v neposlednom rade všetkým, ktorí väčšou či menšou mierou 
prispeli k tomu, že sme si s okolnosťami poradili.

Pretrvávajúce nestabilné obdobie vystavuje našu spoločnosť obrovskej skúške tolerancie, spolu-
práce a schopnosti rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu. Dôsledkom COVIDU-19 je globálny rast 
inflácie, ktorú sme výrazne pocítili aj u nás. V roku 2021 dosiahla inflácia na Slovensku 3,2 %. Pre po-
rovnanie, v roku 2020 dosiahla inflácia pod vplyvom pandémie len 1,9 %. Ceny rástli najmä v druhej 
polovici roka a podľa Štatistického úradu SR sa v decembri priblížili až k šiestim percentám. Rake-
tový rast cien pretrváva aj v úvode roka 2022, predovšetkým za bývanie, energie, pohonné hmoty. 
V potravinárskej oblasti sme vyvíjali úsilie, aby rast cien naši spotrebitelia nepocítili. Neustály rast 
cien energií a vstupných surovín však budeme musieť aj my postupne riešiť.

Všetky naše spotrebné družstvá sa uplynulý rok intenzívne pripravovali na spustenie zálohového 
systému PET fliaš a plechoviek, ktorý je platný od 1. januára 2022. Išlo o náročnú organizáciu úplne 
novej legislatívy, prípravu predajní, softvéru, preškolenie personálu, ako aj samotné dodanie zálo-
homatov. Museli sme sa vysporiadať s čipovou krízou, problémami v logistike. Avšak aj počas ná-
ročných mesiacov sme dokázali nadviazať na spoločensky zodpovedný prístup predchádzajúcich 
rokov. Už od leta sme na vybraných predajniach dali zálohomaty do skúšobnej prevádzky s prepo-
jením na podporu regionálnych projektov. Vďaka angažovanosti spotrebiteľov a zapojených COOP 
Jednôt sa nám podarilo finančne pomôcť niekoľkým regionálnym materským školám a sociálnym 
centrám. 

Ako spoločensky zodpovedná firma sme prijali výzvu pani prezidentky a Potravinovej banke Slovenska 
sme darovali 12 000 kg potravín pre ľudí v núdzi.

VÁŽENÉ DÁMY, 
VÁŽENÍ PÁNI,

PRÍHOVOR
Čas neúprosne letí. Je to rovných 20 rokov, čo sme založili Nadáciu COOP Jednota na pomoc vo 
verejnoprospešnej sfére. Za dve dekády svojej existencie prispela Nadácia COOP Jednota na lepšie 
vybavenie nemocníc, polikliník, materských a základných škôl, lokálnych športových klubov, centier 
voľného času, na pomoc pri povodniach a živelných pohromách, podporu vzdelávania, rozvoj sloven-
ských obcí a sociálnu pomoc jednotlivcom v úhrne sumou viac ako 5,2 milióna eur.

Teší ma, že napriek neľahkej situácii sme si udržali pozíciu najväčšieho podporovateľa domácej pro-
dukcie. Koronavírus trochu pozmenil naše plány, ale výrazný dosah na chod predajnej siete nemal. 
Pokračovali sme v modernizácii predajní a v technologických inováciách. Otvorili sme 21 nových pre-
dajní, ďalších 65 prevádzok sme zrekonštruovali. Do vybraných predajní sme zaviedli elektronické 
cenovky a merače teploty v chladiarenských zariadeniach. Ide o kroky, ktoré postupne zjednodušujú 
prácu personálu a prispievajú k vyššiemu štandardu uchovania čerstvosti a kvality potravín.  

Som veľmi rád, že sa nám darí podporovať domácu produkciu aj cez produkty našej vlastnej značky, 
ktoré sú medzi spotrebiteľmi obľúbené, čo potvrdzuje aj viacero získaných ocenení. Mám úprimnú 
radosť, keď sa nám v tvrdej a nekompromisnej konkurencii zahraničných reťazcov darí udržovať si 
pozíciu najsilnejšieho domáceho hráča. Potešiteľný je fakt, že sa nám darilo aj v ekonomických uka-
zovateľoch. Maloobchodný obrat predajní predávajúcich pod značkou COOP Jednota medziročne 
vzrástol o viac ako 3 %. Tržby COOP Jednôt z predaja tovaru v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 2,9 %.  

Rok 2021 sa niesol aj v znamení volieb v systéme COOP Jednota. Na základe ich výsledku došlo 
v COOP Jednote Slovensko k organizačným a personálnym zmenám. Vrátili sme sa k predsedníc-
kemu systému, pozícia generálneho riaditeľa bola zrušená. Rád by som využil príležitosť a poďako-
val sa bývalému vedeniu, obzvlášť pánovi predsedovi Csollárovi, ktorý pätnásť rokov viedol systém 
COOP Jednota ako jeho predseda.

Dámy a páni, určite si viacerí z vás kladiete otázku, čo prinesie rok 2022. Sme svedkami náročných 
spoločensko-politických časov. Obavy a neistoty v oblasti zdravia, bezpečnosti či skokového ná-
rastu cien trápia mnohých z nás. Stojíme zoči-voči problémom, o ktorých sme si mysleli, že patria 
do dávnej minulosti. V súčasnosti je snáď viac ako kedykoľvek predtým potrebné prejavovať solida-
ritu a pomoc ľuďom okolo nás, najmä tým najzraniteľnejším. Dúfam, že sa ako ľudstvo zomkneme 
a ustojíme aj aktuálne krízy.

V mene nášho obchodného systému verím, že tak, ako družstevníctvo vytrvalo v neľahkých časoch, 
spolupatričnosť, slovenskosť, podpora domácich producentov ako zo strany obchodníkov, tak aj 
od spotrebiteľov pretrvá aj naďalej. Skupina COOP Jednota tu bude aj v nadchádzajúcich mesiacoch 
pre obyvateľov vidieka, neprestane podporovať zamestnanosť  v slabo rozvinutých okresoch a aj 
naďalej bude pre ňu dôležitá rovnosť pracovných príležitostí pre ženy a mužov.

Vážení kolegovia, zamestnanci, členovia systému COOP Jednota, dovoľte mi poďakovať sa vám 
za zodpovedný prístup, vďaka ktorému sa nám darí napĺňať naše poslanie. Prajem vám všetkým 
pevné zdravie, odvahu a radosť zo všedných vecí, lebo práve tie sa rokmi stávajú najvzácnejšie.

Ing. Ján Bilinský 
generálny riaditeľ



PROFIL SPOLOČNOSTI  
COOP JEDNOTA  

SLOVENSKO,  
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
 Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr. , vl. č. 218/B Vznik a vývoj:

 29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev

 29. 1. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo so spoločnosťou 
COOP CENTRUM, a. s.

 7. 3. 2002 – zmena obchodného mena na  COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 
Právna forma: družstvo

 Počet členov k 31. 12. 2021: 30 spotrebných družstiev

POSLANIE
Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov – vytvárať a poskytovať 
COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie si trhového podielu.

Ochraňovať práva a záujmy členov družstva.

Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike ako i v zahraničí a presadzovať 
ich záujmy.

VÍZIA
COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby si skupina 
COOP Jednota udržala svoju pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca na trhu a pozíciu 
kľúčového predajcu potravín na Slovensku s najvyšším podielom slovenských potravín na pultoch 
predajní COOP Jednota.

STRATEGICKÉ CIELE
 Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov

 Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny

 Modernizovať maloobchodnú sieť

 Rozširovať funkcionalitu logistických centier

 Podporovať predaj domácej produkcie

 Posilňovať Corporate Identity

ZDIEĽANÉ HODNOTY
Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky 
naše ciele, poslanie a nástroje.

Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota.

Dôvera obchodných partnerov, serióznosť obchodných vzťahov a vzájomná výhodnosť kontraktov je 
zárukou úspešného podnikania.
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KONTROLNÁ KOMISIA
Kontrolná komisia je kontrolným orgánom družstva, ktorý je oprávnený kontrolovať všetku činnosť 
družstva a za svoju činnosť zodpovedá iba členskej schôdzi.

Počet členov kontrolnej komisie k 31. 12. 2021 bol 7.

Ing. Mária Švecová predsedníčka kontrolnej komisie 
 COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo

Mgr. Roman Gubčo podpredseda kontrolnej komisie  
 COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

Mgr. Patrícia Betušťáková COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo

Ing. Vladimír Čuchran COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo

JUDr. Štefan Koľ COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo

JUDr. Koloman Škuliba COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

Pavel Viener COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo

ČLENOVIA COOP JEDNOTY SLOVENSKO  
A ČLENSKÁ ZÁKLADŇA SYSTÉMU COOP JEDNOTA 

K 31. 12. 2021 mala COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 30 členov, ktorými sú výlučne práv-
nické osoby – regionálne spotrebné družstvá pôsobiace na Slovensku. Prevažná časť, v počte 25 spot-
rebných družstiev, vykonáva obchodnú činnosť. Inú ako obchodnú činnosť vykonáva 5 COOP Jednôt.

Každé spotrebné družstvo systému COOP Jednota je samostatnou právnickou osobou, ktorá v rámci 
svojej členskej základne združuje svojich členov, spravidla fyzické osoby. K 31. 12. 2021 COOP Jed-
noty evidovali celkom 109 960 členov, fyzických osôb, pôsobiacich v 1 156 členských základniach. 
Členmi niektorých spotrebných družstiev sú aj právnické osoby. 

Miestnymi orgánmi spotrebných družstiev je Schôdza členskej základne a Výbor členskej základne, 
tzv. Dozorný výbor. Dozorný výbor, ako výkonný územný orgán družstva, zameriava svoju činnosť hlavne 
na rozvoj družstva a zároveň pre svojich členov organizuje rôzne kultúrno-spoločenské podu jatia.

ORGÁNY COOP JEDNOTY SLOVENSKO

ČLENSKÁ SCHÔDZA
Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, ktorý volí členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

Počet členov členskej schôdze je 30.

PREDSTAVENSTVO
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva, ktorý riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých 
jeho záležitostiach, s výnimkou tých, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy družstva vyhradili inému 
orgánu.

Počet členov predstavenstva k 31. 12. 2021 bol 20.

Ing. Gabriel Csollár predseda predstavenstva 
 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

JUDr. Martin Katriak podpredseda predstavenstva 
 COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Ing. Július Belovič COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Ing. Ján Bilinský COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Ing. Zita Bógová COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Ing. Štefan Bujňák COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo

Ing. Ivan Bzdúšek COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo

Ing. Vladimír Habaj COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

Ing. František Hric COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo

Igor Jagelek COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Ing. Miroslav Janík COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Ing. Eva Kolajová COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo

Ing. Ján Koza COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo

Ing. Ľudovít Kulcsár COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo

Ing. Štefan Mácsadi COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Ing. Janka Madajová COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Ing. Ján Šlauka COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Ing. Peter Tužinský COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo

Ing. Ján Štrbo COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Ing. Jozef Vahančík COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
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VEDENIE COOP JEDNOTY SLOVENSKO V ROKU 2021
Ing. JÁN BILINSKÝ, generálny riaditeľ
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika 
vnútorného obchodu. V  rokoch 1983 až 2000 pracoval v  Jednote 
Vranov nad Topľou. V roku 2000 sa stal riaditeľom Zemplínskej veľ-
koobchodnej spoločnosti, a.  s. v Trebišove. Od  roku 2007 pracoval 
na pozícii vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. 
Od 1. 11. 2017 do konca roka 2021 bol generálnym riaditeľom COOP 
Jednoty Slovensko. Pod jeho riadenie spadala sekcia družstevných 
záuj mov, obchodná sekcia, ekonomická sekcia a  kancelária gene-
rálneho riaditeľa. Od 1. 1. 2022 je predsedom predstavenstva COOP 
Jednoty Slovensko a zároveň predseda COOP Jednoty Slovensko.

JUDr. MARTIN KATRIAK, vrchný riaditeľ sekcie 
družstevných záujmov a zástupca generálneho riaditeľa
Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity J. A. Komenského 
v  Bratislave. Od  roku 1975 pracoval v  Slovenskom zväze spot-
rebných družstiev na rôznych pozíciách. V roku 1991 bol zvolený 
za  podpredsedu predstavenstva a  funkciu vykonával do  konca 
funkčného obdobia 31. 12. 2021. Súčasne bol aj vrchným riadite-
ľom sekcie družstevných záujmov, v rámci ktorej riadil odbor legis-
latívny a právny a odbor služieb a správy majetku.

BRANISLAV LELLÁK, MBA, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie
Absolvoval bakalárske štúdium na Univerzite Jána Amosa Komen-
ského v Prahe, odbor riadenie ľudských zdrojov. Od roku 1997 pra-
coval vo viacerých obchodných alebo výrobných spoločnostiach 
na poste obchodný zástupca, manažér predaja, manažér obchodu 
pre Slovensko, ako napríklad Kimberly-Clark a. s., Palma Group a. s. 
V  rokoch 2008 až 2010 riadil vlastnú teambuildingovú agentúru.  
Vo firmách Berto SK s. r. o. a Levické mliekarne a. s. bol obchodným 
riaditeľom. Na pozícii vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jed-
noty Slovensko pracuje od februára 2018, kde riadi odbor nákupu 
a odbor marketingu.

JUDr. PETER SIMAN, vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie
Je absolventom Právnickej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach. V sys-
téme spotrebných družstiev začal pracovať od roku 1978, najskôr 
v Jednote Brezno a od roku 1979 v Slovenskom zväze spotrebných 
družstiev v Bratislave, kde v rokoch 1996 až 2001 vykonával funk-
ciu podpredsedu. Od roku 2002 pracoval v COOP Jednote Sloven-
sko ako vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie, v  rámci ktorej riadil 
finančný odbor a odbor informačných technológií do 31. 12. 2021.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA COOP JEDNOTY SLOVENSKO

Kancelária 
generálneho  

riaditeľa

GENERÁLNY 
RIADITEĽ

SEKCIA  
OBCHODNÁ

Odbor  
marketingu

Odbor  
nákupu

SEKCIA  
DRUŽSTEVNÝCH 

ZÁUJMOV

Odbor  
legislatívny 

a právny

Odbor  
služieb  

a správy  
majetku
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informačných 
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Odbor  
finančný

SEKCIA  
EKONOMICKÁ
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA  
O HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 

CIELE NA ROK 2022
 Posilniť pozíciu systému COOP Jednota ako najväčšieho maloobchodného reťazca s potravinami  

a lídra v podpore predaja slovenských potravín.

 Zabezpečiť rast maloobchodného obratu spotrebných družstiev a celkových výkonov skupiny 
COOP Jednota.

 Posilniť konkurenčnú výhodu v podobe blízkosti k zákazníkom a   jedinečnosti systému COOP 
Jednota na slovenskom maloobchodnom trhu.

 Modernizovať maloobchodnú sieť COOP Jednota otváraním nových predajní, rekonštrukciou  
existujúcich s využitím nových technológií a environmentálneho prístupu.

 Identifikovať oblasti pre využitie možnej synergie s cieľom zlepšiť hospodárenie a rozvoj skupiny 
COOP Jednota.

 Podporovať stabilitu a udržateľnosť ekonomiky jednotlivých subjektov skupiny COOP Jednota. 

 Zabezpečiť rast maloobchodného obratu spotrebných družstiev a celkových výkonov skupiny 
COOP Jednota.

 Optimalizovať ponuku sortimentu v predajniach v členení podľa formátov, vrátane sortimentu 
vlastnej značky.

 Zabezpečiť dostatočné zásobovanie logistických centier hlavnými komoditami.

 Rozvíjať komunikáciu značky COOP Jednota a podporovať imidžové atribúty vlastných značiek  
s ohľadom na životné prostredie.

 Skvalitňovať a rozširovať doplnkové služby pre zákazníkov na POS termináloch v predajniach 
COOP Jednota.

 Zabezpečiť rast predaja ovocia a zeleniny v celom systéme COOP Jednota a zvyšovať podiel 
tejto kategórie na celkovom maloobchodnom obrate. 

 Skvalitňovať a rozširovať doplnkové služby pre zákazníkov systému COOP Jednota.

 Pokračovať v aktivitách skupiny COOP Jednota v oblasti environmentálnej politiky.

 Riadiť spoločný nákup energií pre skupinu COOP, podporovať využívanie alternatívnych zdrojov 
energií.

 Rozvíjať digitalizáciu procesov prostredníctvom on-line technológií a posilňovať nástroje digitál-
neho marketingu.

 Zjednocovať  používané  technológie a softvéry v rámci skupiny COOP Jednota pre efektívnejšie 
vyžívanie dostupných dát.

 Presadzovať legislatívne vyvážené podmienky pre podnikateľské aktivity skupiny COOP Jednota 
s cieľom, aby prijímaná legislatíva nezvyšovala reguláciu, nákladovosť a administratívnu záťaž 
podnikania.

 Poskytovať podporu pri nastavovaní a implementovaní procesov riadenia a rozvoja ľudských 
zdrojov na zlepšovanie výkonnosti a angažovanosti zamestnancov.

 Vytvárať nové vzdelávacie programy zabezpečujúce prepojenie potrieb obchodu, technológií  
a profesionality ľudí. 

 Podporovať transfer najnovších trendov a poznatkov vrátane trendov a poznatkov zo zahraničia 
do praxe.
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VÝKONY SKUPINY COOP JEDNOTA A TRHOVÁ POZÍCIA
V roku 2021 dosiahli regionálne COOP Jednoty prevádzkujúce predajne pod značkou COOP Jednota 
celkový maloobchodný obrat vo výške 1,620 mld. eur. V porovnaní s rokom 2020 to bolo viac o 3 %.

Tržby COOP Jednôt z predaja tovaru a vlastných výrobkov boli vo výške 1,371 mld. eur, čo predstavuje 
medziročný nárast o 2,9 %.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,619 mld. eur, čo bolo o 0,6 % 
menej ako v roku 2020.

Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota z maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v roku 2021 boli 
vo výške 1,990 mld. eur a v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 1,8 %.

Spotrebné družstvá v  roku 2021 otvorili pre zákazníkov celkom 16 predajní po celom Slovensku.
Skupina COOP Jednota si udržala trhovú pozíciu lídra v predaji potravín medzi maloobchodnými re-
ťazcami aj napriek tomu, že expanzia konkurencie nebola pandémiou významne poznačená. 

Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, ani v  roku 2021 skupina COOP Jednota nepoľavila z dlho-
dobého trendu ponúkať svojim zákazníkom najviac potravín od slovenských výrobcov. Ich podiel 
na pultoch predajní COOP Jednota je 63 – 71 % a je jednoznačne najvyšší v porovnaní s ostatnými 
maloobchodnými reťazcami.

Aj v  roku 2021 mala významný vplyv na  život na  Slovensku a  vo svete pretrvávajúca pandémia 
COVID-19, avšak výkyvy v nákupnom správaní zákazníkov neboli až také veľké ako pri prvých vlnách 
v roku 2020. Preto dopad pandémie a zavedených opatrení zo strany verejnej správy nebol veľmi 
významný na celkovú výšku maloobchodného obratu skupiny COOP Jednota. Negatívne dôsledky 
pandémie sme však zaznamenali najmä na menších predajniach COOP Jednota, keď z dôvodu ocho-
renia, nariadenej karantény alebo výpadku personálu kvôli zatvoreným školám museli byť viaceré 
predajne dočasne zatvorené a nemohli tak zabezpečovať zásobovanie obyvateľstva v niektorých 
dedinách a obciach. Zároveň aj v roku 2021 dodržiavanie opatrení spojených so zvýšenou hygienou 
a bezpečnosťou personálu, predajní a zákazníkov v nemalej miere finančne zaťažovalo regionálne 
COOP Jednoty na strane nákladov. 

Vzhľadom na makroekonomický vývoj ku koncu roka 2021 je možné predpokladať, že skutočné eko-
nomické dôsledky pandémie sa začnú prejavovať až pri jej postupnom odznievaní. Je to možné 
vidieť už na jednom z historicky najvyšších zdražovaní vstupov pre celé hospodárstvo, najmä cien 
energií, komodít a materiálov, nielen na Slovensku, ale všade vo svete. To pravdepodobne vyvolá 
inflačnú špirálu, keďže rast cien vstupov bude automaticky tlačiť aj na rast cien tovarov a v koneč-
nom dôsledku aj na rast mzdových nákladov. Očakávame, že týmto ekonomickým vývojom budú 
v roku 2022 ovplyvnené nielen všetky subjekty v národnom hospodárstve, vrátane subjektov skupi-
ny COOP Jednota, ale aj všetky domácnosti. 
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MALOOBCHODNÝ OBRAT SKUPINY COOP JEDNOTA ZA ROK 
2021 (V EUR)

Coop Jednota Krupina SD 152 142 175

Coop Jednota Nové Zámky SD 147 380 859

Coop Jednota Čadca SD 131 340 173

Coop Jednota Žilina SD 130 864 071

Coop Jednota Galanta SD 110 586 501

Coop Jednota Nitra SD 103 997 073

Coop Jednota Prievidza SD 90 838 564

Coop Jednota Senica SD 76 834 967

Coop Jednota Liptovský Mikuláš SD 75 043 081

Coop Jednota Prešov SD 74 279 201

Coop Jednota Trnava SD 72 218 937

Coop Jednota Námestovo SD 53 871 830

Coop Jednota Dunajská Streda SD 53 446 371

Coop Jednota Martin SD 48 578 020

Coop Jednota Topoľčany SD 47 247 603

Coop Jednota Žarnovica SD 41 926 724

Coop Jednota Vranov nad Topľou SD 35 072 182

Coop Jednota Brezno SD 32 334 980

Coop Jednota Trstená SD 27 531 140

Coop Jednota Levice SD 26 088 696

Coop Jednota Poprad SD 25 700 313

Coop Jednota Revúca SD 18 271 125

Coop Jednota Michalovce SD 16 242 472

Coop Jednota Humenné SD 14 884 772

Coop Jednota Komárno SD 13 601 809

Skupina COOP Jednota 1 620 323 639

0,658 0,666 0,712 0,794 Netto 
nákup

0,824

2017 2018 2019 2020 2021 ROK
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1,321 1,368 1,432 1,573 1,620 MOO

1,6

1,4

1,2

1,0
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MALOOBCHODNÝ OBRAT SKUPINY COOP JEDNOTA  
ZA OBDOBIE 2017 – 2021 (V MLD. EUR) 

SPROSTREDKOVANÝ NÁKUP CEZ COOP JEDNOTU SLOVENSKO 
PRE COOP JEDNOTY ZA OBDOBIE 2017 – 2021 (V MLD. EUR)
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PODIELY REŤAZCOV NA CELKOVOM MOO V ROKU 2021

REŤAZEC LOGISTICKÝCH CENTIER 
Zásobovane predajní COOP Jednota je zabezpečené z 9 logistických centier.

LOGISTICKÉ CENTRÁ SKUPINY COOP JEDNOTA:

 COOP Jednota – Logistické centrum, a.s., Horný Hričov

 Veľkoobchodný družstevný podnik, a. s., Levice

 COOP VOZ, a.s., Trnava

 LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s., Krupina

 COOP JLC, a. s., Kostolné Kračany

 COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš

 LC Sabinov, a.s., Sabinov

 Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s., Trebišov

 COOP – TATRY, s.r.o,. Prešov

MALOOBCHODNÉ REŤAZCE
Cieľom obchodného systému COOP Jednota je byť so svojimi prevádzkami vždy čo najbližšie 
k svojim zákazníkom. Ako najväčšia a najhustejšia maloobchodná sieť na Slovensku je tvorená 2 033 
predajňami, z čoho 2 018 predajní je zaradených do jedného z troch základných formátov Tempo 
SUPERMARKET, SUPERMARKET a POTRAVINY.

Reťazec POTRAVINY, ktorý je v rámci Slovenska najrozšírenejší, je skladbou svojho sortimentu a veľ-
kosťou predajní prispôsobený potrebám zákazníkov na vidieku a v malých mestách. V roku 2021 pod 
reťazec POTRAVINY patrilo 1 414 predajní. 

Formát reťazca SUPERMARKET je určený zákazníkom na pohodlný nákup v 584 predajniach s rozlo-
hou od 200 m2 do 1 000 m2. Keďže tento formát neustále sleduje preferencie zákazníkov, je šírkou 
sortimentu a cenovou dostupnosťou pripravený osloviť bežného, ale aj náročnejšieho spotrebiteľa. 
Z roka na rok počet predajní v tomto formáte stúpa. 

Vznik formátu COOP Jednota Tempo SUPERMARKET je spojený s cieľom vybudovať supermarket so 
širokým sortimentom kvalitných a čerstvých tovarov a predispozíciou uspokojiť aj najnáročnejšie-
ho zákazníka. Predajná plocha tohto formátu je nad 1 000 m2. V roku 2021 systém COOP Jednota 
prevádzkoval 20 predajní tohto formátu. Zámerom reťazca Tempo SUPERMARKET je prinášať zá-
kazníkom každý deň niečo navyše, ponúkať kvalitný tovar a služby, neodkladne reagovať na dopyt, 
ponúkať široký sortiment čerstvých tovarov a výrobkov vlastnej značky COOP Jednota, vrátane pré-
miových, rôzne novinky, ako aj sortiment priemyselného tovaru. 

POČTY PREDAJNÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH FORMÁTOV: 

Reťazec Počet

POTRAVINY 1414

SUPERMARKET 584

Tempo SUPERMARKET 20

Spolu: 2 018

Tempo SUPERMARKET 
8,04 %

SUPERMARKET 
56,08 %

POTRAVINY
35,88 %
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PODIELY LOGISTICKÝCH CENTIER NA CELKOVÝCH 
TRŽBÁCH LOGISTICKÝCH CENTIER V ROKU 2021

MARKETINGOVÉ AKTIVITY

IMIDŽOVÉ KAMPANE A AKTIVITY

Kľúčovými témami imidžových aktivít boli ekológia, nadácia, slovenská produkcia a vlastné značky. 
COOP Jednota predstavila a  odštartovala vlastný EKO projekt „Jednotne ekologicky“, oslávilo sa  
20. výročie Nadácie COOP Jednota a predstavili 3 nové vlastné značky. Všetky kampane boli komu-
nikované v obľúbenom koncepte Bača a Honelník, prostredníctvom ktorého sa už viac ako dekádu 
COOP Jednota prihovára zákazníkom. Koncept prešiel jemnou zmenou, k obom protagonistom sa 
nasťahovala nová suseda, ktorej cieľom je doplniť dvojicu a posunúť koncept ďalej. Zároveň to vytvá-
ra príležitosti pre novú kreatívu, vtipné scénky a interakcie ako s hlavnými postavami tak s divákmi. 
Všetko s cieľom budovať pozitívne asociácie a podporovať kľúčové atribúty, ktoré dlhodobo budujú 
imidž COOP Jednoty ako najväčšieho domáceho predajcu potravín.

JEDNOTNE-EKOLOGICKY

Počas letných mesiacov prebiehala kampaň zameraná 
na  ekológiu a  podporu ochrany životného prostredia cez 
vlastné aktivity COOP Jednoty. Cieľom kampane bolo upria-
miť pozornosť spotrebiteľov práve na aktivity COOP Jednoty, 
ktorých cieľom je uľahčiť zákazníkom separovanie odpadu. 
COOP Jednota priniesla na obaloch výrobkov vlastnej značky 
sadu symbolov, na základe ktorých môžu zákazníci veľmi jed-
noducho triediť obal a edukovať sa v tejto oblasti. Informácie 
o spôsobe recyklovania na obaloch sú skvelým pomocníkom 
pre tých, ktorí chcú recyklovať, ale nie sú si úplne istí, či to 
robia správne. Ale aj pre tých, ktorých recyklovanie zatiaľ moc 
nezaujíma, a  vďaka tomuto sa to môžu jednoducho naučiť.
Viac sa zákazníci dozvedia na  www.jednotne-ekologicky.sk 
a  prostredníctvom TV spotu. Odborným garantom projektu 
a kampane je spol. OZV NATUR-PACK s.r.o.

TÍZING NA ZÁLOHOVANIE

V súvislosti s prípravami na spustenie projektu „Zálohovanie“, 
do ktorého sa COOP Jednota veľmi aktívne zapojila, bola na-
sadená instore kampaň a tízingová TV kampaň, formou 5 sek. 
Tag-on spotu, ktorý bol vysielaný v decembri 2021 pri všet-
kých produktových spotoch. Cieľom bolo komunikovať zá-
kazníkom, že aj COOP Jednota bude od 1. 1. 2022 zálohovať 
s cieľom postupne edukovať svojich zákazníkov.

20. ROKOV NADÁCIE COOP JEDNOTA

V roku 2021 Nadácia COOP Jednota oslávila 20. výročie zalo-
ženia. Pri tejto príležitosti bola historicky prvýkrát spustená 
TV kampaň, ktorej cieľom bolo rekapitulovať 20 rokov fungova-
nia. Prostredníctvom TV spotu bola nadácia a jej činnosť pred-
stavená širokej verejnosti a komunikovaná suma, ktorú nadá-
cia investovala do rôznych projektov v oblasti rozvoja detských 
aktivít, lokálnych komunít, nákupu zdravotníckej techniky a so-
ciálnej pomoci. Celkovo za  20 rokov Nadácia COOP Jednota 
investovala a pomohla sumou viac ako 5 000 000 eur.

LC Horný Hričov 
24,00 %

VDP Levice 
18,49 %

LC Sabinov 
5,14 %

JLC Kostolné Kračany
10,38 %

VOZ Trnava
13,45 %

LC Stred
13,55 %

COOP Tatry
2,54 %

ZVOS 
4,2 %

LC Sever 
8,23 %
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SLOVENSKÉ POTRAVINY – PATÁLIE
Téma slovenskosti a  podpora domácej produkcie je jedným 
z hlavných pilierov komunikácie skupiny COOP Jednota. Slo-
venských producentov podporuje dlhodobo, o čom svedčí aj 
70 % podiel slovenskej produkcie na pultoch predajní. V nie-
ktorých tovarových kategóriách ponúka výhradne slovenské 
produkty. Cieľom kampane bolo komunikovať počet domácich 
producentov, s ktorými COOP Jednota spolupracuje, a hlavne 
posolstvo: „Viac ako tisíc poctivých lokálnych dodávateľov usi-
lovne pracuje na tom, aby v predajniach COOP Jednoty zákaz-
níci každý deň našli to najlepšie, čo sa na Slovensku vypestuje, 
upečie či vyrobí. Vďaka svojmu pôvodu potraviny cestujú mini-
málne, takže sa k zákazníkom dostanú vždy čerstvé.“

PODPORA PREDAJA

Aj v roku 2021 COOP Jednota odmenila verných zákazníkov 
formou atraktívnych zliav alebo darčekom za ich nákupy v rôz-
nych podporách predaja. V týchto kampaniach mali možnosť 
zákazníci nakúpiť značkové produkty so zľavami až 50 %. Pod-
mienkou pre získanie zľavy je štandardne 20-eurový nákup, 
za ktorý zákazník získava zľavový kupón, na základe ktoré-
ho si môže uplatniť zľavu. Rok 2021 mal odštartovať kampa-
ňou TEFAL, ktorej mediálna a instore podpora bola z dôvodu 
pandemických opatrení a  obmedzeniam predaja takého-
to druhu tovaru zrušená. Kampaň bola inšpirovaná filmom  
7 statočných a ponuka pozostávala z 9 statočných pomocní-
kov do kuchyne. TV spot bol nakoniec nasadený na YouTube 
kanáli a v spote bola rovnako použitá hudba z menovaného 
filmu. Nakoľko sa tovar nachádzal v  predajniach, predaj sa 
spustil po uvoľnení opatrení. Napriek tomu, že kampaň nebola 
masívne mediálne podporená, zákazníci s k nej našli cestu. 
Nakoniec sa predalo viac ako 55 000 ks produktov. Počas gri-
lovacej sezóny mali zákazníci možnosť vyskúšať „Rozvoňať 
záhradu s  dobre ugrilovanou zľavou“ na  grilovacie náradie, 
elektrické grily a rôzne doplnky ku grilovaniu. Išlo o prvý mul-
tibrand program COOP Jednoty, v  ktorom bol zákazníkom 
ponúknutý sortiment dvoch značiek BergHOFF a Delimano. 

Ani v  roku 2021 sa nezabudlo na  tých najmenších, pre kto-
rých boli realizované dve podpory predaja. Prvou bola letná 
kampaň „Užite si Húúúžasnú zábavu“ s náladovými sovičkami 
a posteľnou bielizňou značky Dormeo. Išlo o novinku, ktorú 
mala COOP Jednota ako prvá na trhu. Dve veľké a dve malé 
náladové sovičky s výrazom vytešená a znudená robili radosť 
deťom počas leta, nakoľko súčasťou veľkých sovičiek bola aj 
osuška. Sovičky mohli deti využiť ako hračku alebo ako van-
kúšik. S rovnakým motívom bola v ponuke aj detská posteľná 
bielizeň. 

VLASTNÉ ZNAČKY

Neoddeliteľnou súčasťou produktovej ponuky sú aj výrobky 
vlastnej značky, ktoré sú kvalitnou a  hlavne cenovo výhod-
nou alternatívou k značkovým produktom. V portfóliu COOP 
Jednoty sa nachádza viac ako 700 rôznych produktov pod 
značkou COOP Jednota, ktoré sa v roku 2021 rozšírili o 3 nové 
značky Biova, Perun a Zelovoc.

COOP JEDNOTA ZELOVOC
V  termíne 22.4. – 31.5.2021 prebehol launch novej značky 
COOP Jednota Zelovoc. Cieľom bolo predstaviť nový koncept 
kvality a lokálnosti v sortimente ovocia a zeleniny v COOP Jed-
note. Kampaň komunikovala hlavné posolstvo „Ovocie a zele-
nina najlepšie chutia čerstvé, a preto robíme všetko pre to, 
aby sa k vám dostali od pestovateľov čo najrýchlejšie. Vďaka 
tomu chutia ako čerstvo odtrhnuté – z vašej vlastnej úrody.“ 
Kampaň prebehla ako v TV, tak aj priamo v predajniach pros-
tredníctvom POS materiálov. V čase spustenia bola z pohľadu 
nasadenia dominantnou a dosiahla celkovo najvyšší spontán-
ny popis za celé sledované obdobie. Podporená kampaň za-
siahla až dve tretiny populácie. Charakterizovala ju tradične 
vysoko nadpriemerná páčivosť, ale aj vysoká motivácia k náv-
števe predajne reťazca a kúpe samotného produktu. Taktiež 
zlepšila vnímanie COOP Jednoty v oblasti čerstvosti a zvýšila 
preferenciu reťazca ako nákupného miesta.

BIOVA
Produkty Biova v atraktívnom modernom dizajne boli zákaz-
níkom predstavené v  júni 2021 prostredníctvom TV spotu 
a  sériou vizuálov a  POS materiálov priamo v  predajniach, 
cez ktoré boli komunikované jednotlivé produkty zoradené 
do rôznych kategórií, ako napríklad telová kozmetika, osobná 
a dámska hygiena a ostatná drogéria. Cieľom kampane bolo 
predstaviť novú značku telovej kozmetiky a drogérie pre ženy 
a mužov dostupnú exkluzívne iba v predajniach COOP Jednoty.

PERUN
V  čase predvianočného upratovania COOP Jednota uviedla 
nové prípravky pre čistú domácnosť značky Perun. Značka 
Perun, rovnako ako Biova, je dostupná exkluzívne iba v pre-
dajniach COOP Jednoty. Vďaka týmto produktom zákazníci 
zvládnu upratovanie domácnosti raz-dva, ako blesk. Perun 
bol staroslovanský boh hromu a blesku, z čoho vychádzalo aj 
hlavné posolstvo kampane. 
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RESPIRÁTORY

Z dôvodu zavedenia povinnosti nosiť respirátory, COOP Jed-
nota zabezpečila pre svojich zákazníkov viac ako 1 000 000 
respirátorov, ktoré spotrebiteľom rozdala v  apríli. Zákazník 
za nákup v hodnote 20 eur získal 2 ks respirátorov zdarma. 
Cieľom bolo dostať tieto ochranné pomôcky aj do  malých 
obcí, kde sa lekárne nenachádzali, aby zákazníci kvôli nim ne-
museli cestovať do miest. 

MASTERCARD

Spolupráca so spoločnosťou Mastercard priniesla pre zákaz-
níkov príjemný bonus vo forme poukazov na nákup v hodnote 
3 eur. Každý zákazník, ktorý v  termíne kampane zaplatil 20 
eur nákup kartou Mastercard, získal priamo po úhrade tento 
poukaz. Uplatniť si ho mohol pri ďalšom nákupe. Počas kam-
pane sme zákazníkom COOP Jednoty rozdali viac ako 100 000 
týchto poukazov.

DREVENÉ VIANOČNÉ OZDOBY

Koniec roka sa niesol v duchu tradičných slovenských Vianoc. 
COOP Jednota predstavila sadu drevených vianočných ozdôb 
s rôznymi regionálnymi ľudovými motívmi. Zákazníci za nákupy 
v hodnote 20 eur získali jednu z bielo-zlatých ozdôb zadarmo 
alebo si mohli kúpiť celú sadu, ktorá obsahovala aj 6 bonuso-
vých ozdôb s  červeným motívom. Celkovo sme počas akcie 
rozdali cca 1 400 000 ks vianočných ozdôb. 

SPOTREBITEĽSKÉ SÚŤAŽE

Spotrebiteľské súťaže, ktoré organizuje COOP Jednota pre 
svojich zákazníkov sa dlhodobo tešia veľkej obľube. Spotre-
biteľov okrem množstva atraktívnych výhier tešia aj nové TV 
spoty a vtipné scénky s obľúbenými postavami Baču a Ho-
nelníka. V  roku 2021 COOP Jednota zrealizovala 3 tradič-
né súťaže. Dve počas veľkonočných a  vianočných sviatkov 
a v  lete Kolesomániu. Pod úspešnosť súťaží sa podpisuje aj 
jednoduchá mechanika a  pravidlá súťaží. Zákazníkom stačí 
nakúpiť obľúbený tovar za 20 eur, na základe ktorého získajú 
stierateľný žreb. Po zotretí stierateľnej plochy zákazník buď 
získa okamžitú výhru, alebo postupuje do záverečného žre-
bovania o hlavné ceny. Šťastným výhercom sme rozdali viac 
ako 580 000 okamžitých výhier a vyžrebovali nákupy v hodno-
te viac ako 290 000 eur, 13 osobných automobilov a 240 ďal-

Druhou akciou boli už tradične detské albumy z COOP Jed-
noty, ktorých cieľom je zábavnou formou upriamiť pozornosť 
najmenších zákazníkov na rôzne témy týkajúce sa Slovenska. 
Po zvieratkách, hradoch a zámkoch a živote na slovenskom 
gazdovstve, prišli na rad výnimočné slovenské miesta a za-
ujímavosti. V  čase, keď bolo obmedzené cestovanie do  za-
hraničia, COOP Jednota predstavila viac ako 50 miest v rámci 
Slovenska s  cieľom motivovať zákazníkov k  spoznávaniu 
domácich krás a  ukázať, že aj na Slovensku je možné zažiť 
zaujímavú dovolenku. Album bol mixom reálnych fotografií 
a  ilustrovaných obrázkov s  množstvom faktov a  informácií. 
Súčasťou albumu bola aj prehľadná mapa, na základe ktorej 
sa dali tieto návštevy plánovať. Album bol v predaji za 2,49 eur 
a nálepky, ktorých bolo potrebné nazbierať 140, sa dali získať 
zdarma za 10 eur nákup, prípadne kúpiť za 0,49 eur. Nálepky 
sa minuli rekordne rýchlo, už za cca 5 týždňov boli na niekto-
rých miestach nedostupné. Celkovo sme rozdali počas kam-
pane viac ako 50  000  000 ks nálepiek. Samozrejme, zákaz-
níci mali možnosť si nálepky priamo cez vytvorenú stránku 
www.nalepkovyalbum.sk vymieňať a  album si skompletizo-
vať. Súčasťou kampane bola aj súťaž, do ktorej sa deti mohli 
zapojiť stiahnutím mobilnej aplikácie cez QR kód v  albume. 
Cez aplikáciu mohli snímať nálepky a vytvoriť si tak virtuálny 
album. Po jeho zaplnení boli automaticky zaradení do žrebo-
vania o stavebnice LEGO a CD/DVD Mira Jaroša. Okrem toho 
bol v aplikácii virtuálny Bača a Dunčo, ktorých si deti mohli 
rôzne personalizovať a urobiť si fotografiu v reálnom prostre-
dí. Zároveň aplikácia obsahovala mapu s miestami z albumu. 
Za každé navštívené miesto v albume prostredníctvom GPS 
lokalizácie získal užívateľ odmenu. Aplikáciu si stiahlo viac 
ako 13 000 užívateľov.
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(NE)TRADIČNÉ RECEPTY COOP JEDNOTY

V  roku 2021 COOP Jednota spustila nový online projekt s  receptovým obsahom pod názvom  
(Ne)tradičné recepty COOP Jednoty s cieľom pokryť v online prostredí tému varenie. Obsah dopĺ-
ňala kuchárska show Duel, kde vystupovala nová kuchárska dvojica Dominika Morávková a Dušan 
Platko. Do kuchárskej show bola zapojená aj tradičná dvojica Bača a Honelník formou glosovania zo 
zákulisia a finálneho zhodnotenia pripravených jedál. Obsah novej receptovej platformy má vlastnú 
webovú stránku www.netradicnerecepty.sk. 

ších hodnotných výhier. V rámci súťaží sa nám vrátilo celkovo 3 464 589 súťažných žrebov, z ktorých 
sa ceny žrebovali. Historicky najviac bolo doručených žrebov z vianočnej súťaže, kde sme prekročili 
hranicu 1 920 000 žrebov, a doterajší „rekord“ prekonali o viac ako 65 000 súťažných žrebov. Spot-
rebiteľské súťaže žnú úspechy aj z komunikačného hľadiska, nakoľko dlhodobo dosahujú výsled-
ky vysoko nad benchmarkom trhu vo všetkých sledovaných parametroch, ako zaujatie reklamou, 
zásah reklamy, odčítanie posolstva, páčivosť. Všetky súťaže počas nasadenia v médiách dokázali 
vygenerovať najvyššiu viditeľnosť komunikácie a spontánnu znalosť spomedzi nasadených kampaní 
relevantnej konkurencie. 

ONLINE MARKETING

Základnými cieľmi komunikácie COOP Jednoty v  online prostredí sú podpora imidžových atribútov 
značky COOP Jednota, zvyšovanie a  rozširovanie zásahu kampaní, budovanie pozitívneho vzťahu 
k značke COOP Jednota a budovanie vzťahov so zákazníkmi, informovanie o CSR aktivitách skupiny 
COOP Jednota. 

Na Facebooku COOP Jednota, najlepšie domáce potraviny v roku 2021 zaznamenala COOP Jedno-
ta 166 388 fanúšikov. Na obľúbenej sociálnej platforme sme sa zameriavali predovšetkým na orga-
nický zásah a interakcie. Vypublikovali sme 405 postov, pričom najúspešnejšie boli posty s obsahom 
predpremiér televíznych spotov a rôzne súťaže.

Instagram COOP Jednota v  roku 2021 dosiahol 15 882 fanúšikov. Vypublikovaných bolo 207 prí-
spevkov. Z hľadiska celkového zásahu boli najúspešnejšie príspevky na témy (Ne)tradičné recepty 
a súťaže. V júli 2021 začala COOP Jednota používať nový vzhľad Instagram gridu.
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KATEGÓRIA DOBRÁ CENA

Dobrá cena je jednou z  najstarších kategórií vlastnej značky COOP Jednota. 
V minulom roku ju tvorilo 98 tovarov dennej spotreby ako sú mlieko, jogurty, 
múka a mnoho iných. Od vzniku tejto kategórie je hlavným cieľom ponúknuť zá-
kazníkovi overenú kvalitu za dobrú cenu. Rok 2021 bol aj rokom redizajnu tejto 
značky, ktorý opätovne staval na charakteristickej modrej kocke, ale s moderný-
mi líniami reflektujúcimi aktuálne trendy. 

KATEGÓRIA TRADIČNÁ KVALITA

Tradičná kvalita je nosnou kategóriou vlastnej značky COOP Jednota. Dlhodobo 
zastrešuje najviac tovarov a dosahuje najvyšší podiel na celkovom predaji vlast-
ných značiek. Ide o kategóriu, ktorá v sebe zahŕňa široké spektrum výrobkov, 
ktorých hlavným ukazovateľom je kvalita a tradícia. Každoročne túto kategóriu 
rozširujeme o nové a zaujímavé výrobky. V  roku 2021 doplnili portfólio Pelen-
dreky s jahodovou a jablkovou príchuťou, ktoré obsahujú prírodné ovocné šťavy 
a zároveň sú bez palmového oleja.

KATEGÓRIA PREMIUM

Kategória COOP Premium zastrešuje výrobky prémiovej kvality, ktoré sa ponú-
kajú zákazníkom nielen na Slovensku, ale v rámci medzinárodnej nákupnej alian-
cie COOP EURO aj v Českej republike a Maďarsku. Moderný zákazník je čoraz 
všímavejší, vyberavejší a práve to nabáda COOP Jednotu posúvať a rozvíjať túto 
kategóriu aj naďalej tak, aby sa kontinuálne prispôsobila aktuálnym trendom 
na trhu. V roku 2021 sa táto kategória rozšírila o viac ako 10 výrobkov, napríklad 
Mandle v čokoláde, Zemiakové lupienky, ale aj Hygienické vreckovky s Aloe Vera 
a iné.

HNIEZDO MAMIČKINE DOBROTY

Hniezdo Mamičkine dobroty v roku 2021 dosiahlo druhý najvyšší podiel na cel-
kovom predaji vlastných značiek. Toto hniezdo má potenciál, ktorý COOP Jedno-
ta každoročne napĺňa zavádzaním noviniek, ako kuracie rezne, syrové guľôčky či 
kyslá smotana. Jedným z hlavných kritérií je slovenský pôvod a kvalitná recep-
túra.

HNIEZDO JUNIOR

Hniezdo Junior aktuálne zastrešuje 35 výrobkov, ktoré sú určené hlavne detské-
mu zákazníkovi. Tovary vybrané do tohto hniezda zohľadňujú potreby najmen-
ších zákazníkov. Tí si radi pochutnajú na produktoch, ako Jednotáčik, ktorý má 
tradičnú receptúru a obsahuje 51 % tvarohu, ale aj na detských výživách a cere-
áliách. Portfólio výrobkov dotvárajú detské nápoje, bylinný čaj, vlhčené obrúsky 
zo 100 % bavlny a plienky.

VLASTNÁ ZNAČKA COOP JEDNOTA
Rok 2021 bol 22. rokom existencie vlastných značiek predávaných v systéme COOP Jednota. Počas 
tohto obdobia formovalo štruktúru výrobkov mnoho vplyvov: spoločenských, ekonomických, či pan-
demických. Výrobky vlastnej značky boli rozdelené do rôznych kategórií a hniezd, ktoré sa rokmi 
formovali a prispôsobovali sa aktuálnym trendom na trhu. Ku koncu roku 2021 COOP Jednota zá-
kazníkom na pultoch svojich predajní ponúkala široký sortiment výrobkov od potravín každoden-
nej spotreby až po čistiace prostriedky a výrobky osobnej hygieny. Počet výrobkov vlastnej značky 
dosiahol úroveň 745 tovarov. Portfólio bolo rozdelené do kategórií a hniezd, ktoré už desaťročia 
reprezentujú COOP Jednotu, napríklad kategória Tradičná kvalita alebo Dobrá cena, ale aj do nových 
kategórií, ktoré tvoria štruktúru vlastnej značky len od roku 2020, a to Perun a Biova. 

V uplynulom roku preukázali výrobky vlastnej značky už po tretíkrát svoju obľúbenosť medzi zá-
kazníkmi a opätovne zaujali v marketingovom programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka. 
Program monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloob-
rátkového tovaru. V konkurencii značkových výrobkov sa v kategórii Syry umiestnili na prvej priečke 
COOP Nite syrové, COOP Jednota Mamičkine dobroty. Výrobky vlastnej značky ovládli aj kategóriu 
Vlasová kozmetika s novinkou COOP Šampón žihľavový, ktorý reprezentuje novú značku Biova. 

Výrobky vlastnej značky obstáli aj v teste kvality, ktorý realizuje RTVS v spolupráci s magazínom 
dTest. S výrobkami COOP Štipľavá paprika, Dobrá cena a COOP Premium Paprika štipľavá obhájili 
kvalitatívne prvenstvo v konkurencii brandových korenín a korenín vlastných značiek iných obchod-
ných reťazcov. 
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Záujem spotrebiteľov o  Nákupnú kartu COOP 
Jednota každoročne stúpa. V  roku 2021 si ju 
zriadilo 40 331 zákazníkov. K 31. 12. 2021 COOP 
Jednota evidovala celkovo 1 306 425 držiteľov 
nákupných kariet. Z celkového maloobchodné-
ho obratu bol podiel nákupu na nákupnú kartu 
vo výške 55,20 %. Vyčíslená zľava za rok 2021 
činila celkom 8 933 928 eur. 

Zákazníci COOP Jednoty už dlhé roky preja-
vujú svoju spokojnosť so zľavovým benefitom, 
ktorý môžu prostredníctvom nákupnej karty 
získať. Hlavnou motiváciou držiteľov nákupnej 
karty je uplatenenie zľavy odpočtom z ďalšieho 
nákupu, pričom zľavu si môžu uplatniť dvakrát 
ročne. Po skončení príslušného polroka, spra-
vidla v období Vianoc a Veľkej noci. 

V  spolupráci s  obchodnými partnermi bolo 
v  priebehu roka 2021 zabezpečovaných cel-
kovo 13 špeciálnych ponúk na nákupnú kartu 
v predajniach COOP Jednota vo forme zlacne-
nej ceny na  vybrané výrobky. Pokračovala aj 
spolupráca s externými partnermi, ktorí posky-
tujú ekonomické výhody na nákupnú kartu. K už 
existujúcim partnerom pribudli Kúpele Nimni-
ca. Zoznam a  konkrétne výhody sú dostupné 
na webovej stránke COOP Jednoty Slovensko.

MOBILNÁ APLIKÁCIA COOP JEDNOTA 
Hlavným cieľom mobilnej aplikácie je priama a rýchla marketingová komunikácia so zákazníkmi. 

V roku 2021 bola aplikácia doplnená o viaceré funkcionality. Zásadnou novinkou je možnosť zriadiť si 
novú kartu, duplikát karty, aktualizovať si osobné údaje aj online prostredníctvom formulárov v mo-
bilnej aplikácii (nielen cez webovú stránku ako doposiaľ). V aplikácii boli predajne regionálnych COOP 
Jednôt doplnené o ďalšiu funkcionalitu – telefonické kontakty. 

Záujem o mobilnú aplikáciu každoročne rastie. K 31. 12. 2021 ju malo nainštalovaných 86 598 uží-
vateľov, z ktorých má zdigitalizovanú nákupnú kartu 52 603 užívateľov, čo je 60,7 % z celkového 
počtu užívateľov aplikácie. Každému zákazníkovi, ktorý má nákupnú kartu stiahnutú do mobilného 
telefónu sa automaticky vyobrazujú aktuálne informácie o jeho nákupoch a v čase vyplácania zliav 
aj výška zľavy. 

Užívatelia môžu využiť mobilnú aplikáciu aj na prečítanie si časopisu Jednota, ktorý každý mesiac 
prináša množstvo zaujímavých článkov ako stvorených na oddychové čítanie, praktických tipov či 
chutné recepty. Zákazníci si prostredníctvom aplikácie môžu aj prelistovať akciové letáky alebo si 
vytvoriť svoj vlastný nákupný lístok.

KATEGÓRIA PERUN

Kategória Perun patrí medzi najmladšie kategórie. Prvé výrobky pod touto znač-
kou uviedla COOP Jednota na pulty svojich predajní v roku 2020, a v priebehu 
roka sa kategória rozrástla na 15 výrobkov. Výrobky z tejto kategórie sú určené 
na  starostlivosť o  domácnosť. Nechýba medzi nimi prostriedok na  umývanie 
riadu, univerzálne čistiace utierky a mnoho ďalších pomocníkov pri práci v do-
mácnosti. Portfólio tiež dopĺňajú pracie prostriedky, ako gél a aviváže.

KATEGÓRIA BIOVA

Kategória Biova je ďalšou novinkou v rade vlastných značiek COOP Jednota. Pro-
stredníctvom nej sú zákazníkom ponúkané kvalitné kozmetické výrobky a vý-
robky osobnej hygieny. Za necelé dva roky svojej existencie si ju zákazníci rýchlo 
obľúbili, o čom svedčí aj získané ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novin-
ka, ktorým bol ocenený Šampón na vlasy s extraktom vňate žihľavy predávaný 
práve pod logom Biova. V roku 2021 tvorilo túto značku 22 výrobkov. 

KATEGÓRIA ZELOVOC

Kategória Zelovoc, ako to už samotný názov naznačuje, v sebe zahŕňa sortiment 
ovocia a zeleniny. COOP Jednota ho vo veľkej miere nakupuje od malých regio-
nálnych dodávateľov, aby sa tak zabezpečila čerstvosť a rýchle dodanie na pulty 
predajní. Všetky plodiny, ktoré sa dajú pestovať na Slovensku nakupuje od slo-
venských pestovateľov. Pod touto značkou si však spotrebitelia môžu kúpiť aj 
šťavnaté a chutné citrusové plody.

GARANCIA COOP KVALITY

Produkty predávané pod značkou COOP Jednota podliehajú pravidelným kon-
trolám zameraným na kvalitu, ktoré sa realizujú v akreditovaných laboratóriách 
nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku a v Českej republike. Vďaka týmto kontro-
lám môže COOP Jednota garantovať svojim zákazníkom kvalitu výrobkov, ktoré 
nesú logo vlastnej značky COOP. V roku 2021 sa zrealizovali laboratórne kontroly 
na viac ako 1 600 výrobkoch. Vďaka pravidelným kontrolám môže COOP Jednota 
už niekoľko rokov umiestňovať na svoje výrobky logo „Garancia COOP kvality“.

VERNOSTNÝ PROGRAM COOP JEDNOTA
Súčasťou vernostného programu COOP Jednoty a súčasne aj marketingovým nástrojom je Nákupná 
karta COOP Jednota. 

V oblasti nákupnej karty sa rok 2021 niesol v zavedení digitalizácie služieb v podobe online žiadosti 
o novú Nákupnú kartu COOP Jednota, duplikát karty a online aktualizácie osobných údajov držiteľov 
nákupnej karty prostredníctvom webovej stránky www.coop.sk. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V PREDAJNIACH COOP JEDNOTY
Slovenský zákazník má o ideálnej predajni určitú predstavu a svoje nároky neustále zvyšuje. Žiada 
nielen vyhovujúci sortiment, kvalitu a  čerstvosť, modernú a  technologickú prevádzku, ale najmä 
príjemné prostredie na svoj nákup. COOP Jednota už od roku 2013 zavádza do vybraných predajní 
technologické novinky a inovácie, ktoré zjednodušujú prácu personálu, ale tiež prispievajú k ochra-
ne životného prostredia a uľahčujú spotrebiteľovi nákup. 

Medzi technické inovácie v sieti COOP Jednota patria elektronické cenovky, LED cenovky na ovocie 
a zeleninu, samoobslužné pokladnice, hudobný marketing, online shop či mobilné nakupovanie.

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu boli v roku 2021 vybrané predajne vybavené aj technológiami 
určenými na ochranu zdravia, napríklad germicídnymi žiaričmi.

LED CENOVKY

LED cenovky sú na vybraných predajniach systému COOP Jednota používané ako plnohodnotná 
náhrada papierových cenoviek. Slúžia na prezentáciu čerstvého tovaru (ovocia a zeleniny) promova-
ného v inzertných novinách a na zobrazenie aktuálnej ceny týchto tovarov.

Od roku 2018 došlo k rozšíreniu funkcionality LED cenoviek. Statické obrazovky s cenami a obrázka-
mi plodín sa zmenili na interaktívne obrazovky, ktoré prinášajú zákazníkom prostredníctvom reklám 
informácie o prebiehajúcich akciách priamo do predajného priestoru. V  roku 2021 využívalo LED 
cenovky 301 predajní COOP Jednoty.

ELEKTRONICKÉ CENOVKY

Rok 2013 priniesol inštaláciou elektronických 
cenoviek začiatok nástupu nových technológií 
v  systéme COOP Jednota. Okrem zjednotenia 
vizuálnej komunikácie vo vzťahu k zákazníkom, 
elektronické cenovky uľahčujú prácu personálu 
v predaniach a šetria životné prostredie. V roku 
2021 bola otvorená 51. predajňa, v  ktorej boli 
použité, postupne sa implementujú do celej ma-
loobchodnej siete. Elektronické cenovky pred-
stavujú obrovský a mimoriadne pozitívny posun 
v zjednodušení procesov v predajniach. Zákazník 
sa vďaka nim ľahšie orientuje na mieste predaja, 
šetrí sa nimi papier a zároveň čas, ktorý perso-
nál bežne strávil pri fyzickej výmene cenoviek. 

MOBILNÉ NAKUPOVANIE

Zákazníci majú vo vybraných prevádzkach COOP Jednoty Nové Zámky možnosť nakupovať pomo-
cou mobilného telefónu cez mobilnú aplikáciu COOP nákup. Prostredníctvom aplikácie si zákazník 
sám skenuje jednotlivé tovary a ihneď si ich odkladá do tašiek, čím šetrí čas strávený pri pokladni. 

ČASOPIS JEDNOTA 
Časopis Jednota sa čitateľom predstavil po prvý raz v roku 2003 ako pokračovateľ historickej tradície 
vydávania družstevnej tlače. Jeho predchodcami boli Družstevný obzor a neskôr Družstevné noviny, 
periodiká oslovujúce predovšetkým členskú základňu spotrebných družstiev. Časopis Jednota začal 
vychádzať s myšlienkou prihovoriť sa všetkým zákazníkom predajní systému COOP Jednota a byť im 
partnerom v otázkach nákupu, potravín a zdravého životného štýlu. Preto sa k čitateľom distribuuje 
priamo cez predajnú sieť ako poďakovanie za nákup.

Na svoje poslanie nadviazala Jednota aj v roku 2021. Na 32 farebných stranách v mesačnej periodi-
cite priebežne komunikovala status COOP Jednoty Slovensko ako najväčšieho slovenského predajcu 
potravín s najvyšším podielom slovenských výrobkov a pravidelne prispievala k utužovaniu pozitívnej 
väzby zákazníka k svojmu nákupnému reťazcu. Prinášala informácie o dianí v systéme COOP Jedno-
ta, novinkách, marketingových i nadačných aktivitách, predstavila zaujímavých zamestnancov a dlho-
ročných pracovníkov systému COOP Jednota. Oddychová časť periodika sa obsahom obracia najmä 
na ženy, ktoré sa z väčšej časti starajú o rodinné nákupy a sú preto prirodzenou cieľovou skupinou. 
Preto nemohli chýbať obľúbené rubriky so zameraním na varenie, informácie o potravinách a zdraví, či 
rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Časopis Jednota svojím obsahom a prostredníctvom rôznych rubrík 
v každom vydaní odkazuje na tradičné hodnoty systému ako aj na jeho slovenskú podstatu.
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COOPkasa využívaná mnohými zákazníkmi COOP Jednoty a celkovo bolo za rok 2021 zrealizovaných 
viac ako 770 000 transakcií.

V predajniach COOP Jednoty si môžu zákazníci v rámci svojho nákupu vybrať hotovosť prostred-
níctvom služby cash-back priamo pri pokladni. Podmienkou je, že spotrebiteľ musí byť držiteľom 
platobnej karty. Maximálna výška vybranej hotovosti je 50 eur pri nákupe v hodnote minimálne 5 eur. 
V roku 2021 bolo realizovaných 243 376 výberov hotovosti v objeme 9 843 725 eur. Ide o nevýrazný 
rozdiel oproti roku 2020. Služba je obľúbená najmä v obciach, kde sa nenachádzajú bankomaty. 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 
COOP Jednota je zameraná na uspokoje-
nie potrieb zákazníkov takým spôsobom, 
aby to malo minimálny dosah na životné 
prostredie. V  záujme dosiahnutia tohto 
cieľa pre svojich zákazníkov zabezpeču-
je separovaný zber použitých a nefunkč-
ných žiariviek a batérií v prevádzkových 
jednotkách, kde do  označených plasto-

vých nádob môžu zákazníci tieto použité žiarivky a batérie bezplatne 
odovzdať. 

V roku 2021 sa vyzbieralo v predajniach COOP Jednoty 21 190,19 kg 
použitých batérií, oproti roku 2020 je to nárast o 7,5 % a použitých ne-
funkčných žiariviek v počte 19 584,91 ks, čo predstavuje 1 385,53 kg. 
Oproti predošlému roku je to nárast o 12,5 %. 

COOP Jednota vo svojej predajnej ponuke poskytuje zákazníkom viace-
ro alternatív k plastovým taškám. V ponuke sú papierové tašky, látko-
vé, ako aj permanentné tašky vyrobené z ekologických alebo recyklo-
vaných materiálov (taška vyrobená z recyklovaných PET fliaš). Od roku 
2021 je jednou z alternatív k plastovým taškám aj bavlnená taška.

Maloobchodná sieť COOP Jednota sa dlhodobo venuje ochrane život-
ného prostredia a  investuje do nových technologických a energetic-
kých zariadení, napríklad do nových chladiarenských zariadení na báze 
chladiva CO2, ktoré dokáže šetriť viac ako 20  % elektrickej energie. 
Zavadzaním nových technologických zariadení, ako sú elektronické 
cenovky a LED cenovky v predajniach COOP Jednoty, sa znižuje spot-
reba papiera a tonerov, ktoré sú v kategórii odpadov definované ako 
nebezpečný odpad. Postupne dochádza k výmene klasických žiariviek 
za LED svietidlá, ktoré majú 2- až 3-násobne vyššiu účinnosť svetelné-
ho výkonu oproti bežným svetelným zdrojom pri nižšej spotrebe elek-
trickej energie. 

SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNICE

V roku 2015 boli v systéme COOP Jednota prvýkrát 
inštalované samoobslužné pokladnice. Tento typ 
pokladníc slúži na zaplatenie nákupu bez nutnos-
ti asistencie personálu predajne. Zákazník si sám 
tovar naskenuje, príp. naváži a pri tomto spôsobe 
nákupu môže realizovať dostupné spôsoby platby 
(kartou alebo v  hotovosti). V  roku 2021 pokračo-
valo testovanie hybridných pokladníc v  systéme 
COOP Jednota. Hybridné pokladnice môže obslu-
hovať personál predajne ako klasickú pokladnicu, 
otočením displeja sa z prístroja stáva samoobsluž-
ná pokladnica pre zákazníka.

HUDOBNÝ MARKETING – IN STORE RÁDIO

Hudobný marketing bol v systéme COOP Jednota inštalovaný v roku 2014. Do projektu sú zapojené 
predajne všetkých formátov. V roku 2021 využívalo túto službu 32 predajní. 

ONLINE NAKUPOVANIE

Online forma nákupu v podobe „click and collect“ bola v systéme COOP Jednota uvedená do pre-
vádzky v roku 2018. Zákazník si pri tomto spôsobe nákupu tovar vyberie z domu cez webovú strán-
ku. Následne má možnosť si tovar vo zvolenom čase vyzdvihnúť na jednej z 36 predajní. Do online 
nakupovania bolo v roku 2021 zapojených 34 predajní spotrebného družstva COOP Jednota Žilina 
a 2 predajne patriace pod spotrebné družstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ktoré v okolí mesta 
Liptovský Mikuláš realizuje aj donášku nákupu až domov. 

Pri online nákupe si zákazník môže prezerať tovar na prehľadných webových stránkach, na ktorých 
sú zobrazené všetky dostupné produkty na danej prevádzke. Vďaka tomu rýchlo a pohodlne nakúpi, 
a to z pohodlia domova. Nakoľko sa platba realizuje až po prevzatí tovaru, zákazník má možnosť 
nákup a položky si pred platbou skontrolovať.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM V PREDAJNIACH COOP JEDNOTY 
Zákazníci majú v predajniach COOP Jednoty k dispozícii rozličné doplnkové služby, ako sú COOPkasa, cash-
-back, dobíjanie mobilného kreditu či využívanie zliav z vernostného programu. V uplynulom roku stúpol 
záujem o platby platobnými kartami, čo bolo spôsobené neutíchajúcou pandémiou. Tiež sa zvýšil záujem 
o platbu elektronickými stravovacími kartami a znížili sa platby papierovými stravovacími poukážkami.

Služba COOPkasa, ktorá zákazníkom umožňuje uhrádzať rôzne faktúry či už od mobilných operáto-
rov alebo za energie, vykázala pokles o 4,7 %. Ide o prirodzený vývoj, ktorý súvisí s prechodom do-
dávateľov služieb na elektronické faktúry. Tie si totiž zákazník už väčšinou uhradí prostredníctvom 
internet bankingu. Pokles vo využívaní tejto služby je ale miernejší ako bol v roku 2020, a to hlavne 
aj pre rozšírenie o úhradu faktúry s kódom Pay by square. Napriek klesajúcemu trendu je služba 
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COOP EURO – NADNÁRODNÁ NÁKUPNÁ ALIANCIA
Medzinárodná nákupná aliancia COOP 
EURO, a.s. vznikla v roku 2000 a združuje 
tri vzájomne si nekonkurujúce stredoeu-
rópske retailové systémy: 

COOP Jednota Slovensko, s.d. (SK)

COOP Centrum Družstvo (CZ)

COOP Hungary Zrt. (HU)

COOP EURO je moderná európska spoločnosť, ktorá poskytuje jedinečné možnosti integrovaných 
obchodných a doplnkových aktivít využívaných národnými centrálami COOP. Význam spoločnosti 
spočíva v silnom obchodnom partnerstve, výmene podnikateľského know-how a komplexnej zna-
losti spojeného trhu i regionálnych špecifík.

Spoločnosť operuje na  troch významných stredoeurópskych trhoch so svojou vlastnou značkou 
COOP Premium. Táto značka ponúka spotrebiteľom prémiovú kvalitu a dopĺňa vlastné značky ná-
rodných členov aliancie. Cieľom neustáleho budovania a rozvíjania vlastnej značky COOP Premium je 
ponúknuť svojim akcionárom i spotrebiteľom silnú a modernú maloobchodnú značku. Táto produk-
tová rada uspokojí potreby zákazníkov s najvyššími nárokmi na kvalitu. Produkty charakterizuje vý-
hodná cena oproti prémiovým značkám a vysoká kvalita. Ku koncu roka 2021 bolo do tejto kategórie 
zaradených viac ako 100 produktov. 

COOP Jednota sa snaží minimalizovať uhlíkovú stopu a spotrebu energií na svojich prevádzkach aj 
optimalizáciou energetického manažmentu. Do  predajní od  roku 2020 zavádza meracie systémy 
od spoločností Slovanet a.s. a Orange Slovensko a.s., ktoré merajú teplotu a vlhkosť. Vďaka nim má 
COOP Jednota na prevádzkach prehľad aj o spotrebe energií a správnosti skladovania. Na prípadné 
nezrovnalosti merací prístroj okamžite upozorní. Taktiež dokáže odhaliť poškodené chladiarenské 
alebo mraziarenské zariadenie, ktoré nesprávne chladí tovar. Takýmto spôsobom sa dokáže opti-
malizovať, ale aj priamo znižovať spotreba energie. Meracie zariadenia využíva 227 predajní vo for-
mátoch Tempo SM a SUPERMARKET a postupne sa implementujú do ďalších predajní.

V roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK COOP Jednota predstavila projekt Jednot-
ne-ekologicky zameraný na  ochranu životného prostredia. Prostredníctvom grafických symbolov 
postupne umiestňovaných na obaly výrobkov vlastnej značky, COOP Jednota edukuje spotrebiteľov 
a učí ich, ako správne triediť odpad.

V rámci novej legislatívnej povinnosti – zavedenia zálohového systému na slovenský trh od 1. 1. 2022, 
bol rok 2021 venovaný príprave infraštruktúry na tento systém. COOP Jednota sa intenzívne venovala 
príprave prevádzok, ich rekonštrukcii, výberu spôsobu zberu, ako aj samotných zariadení určených 
na zber PET fliaš a plechoviek. Zároveň počas celého roka úzko spolupracovala so Správcom záloho-
vého systému na tom, aby bol systém funkčný, efektívny a jeho zavedenie bolo čo najjednoduchšie.

V rámci príprav sa COOP Jednota venovala aj dizajnu zálohovacích zariadení, aby boli atraktívne, ale 
zároveň, aby obsahovali nosný motív ekológie.

jednotne-ekologicky.sk
Odborný garant projektu:

Kto vie triediť, netrafí vedľa
Dajte odpadu druhú šancu
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STRATÉGIA ROZVOJA  
COOP JEDNOTY SLOVENSKO 

NA OBDOBIE 2022 – 2026

MAJETKOVÁ ÚČASŤ V INÝCH SPOLOČNOSTIACH
COOP Jednota Slovensko je významným akcionárom v nasledovných spoločnostiach:

 COOP EURO, a. s., Bratislava

 OPTIMA, a. s., Nitra

 DRU a. s., Zvolen

 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s.

 FROP a. s. a iné

ČLENSTVÁ V ORGANIZÁCIÁCH
COOP Jednota Slovensko presadzuje družstevné záujmy v nasledovných organizáciách, v ktorých je 
významným členom:

 Družstevná únia SR

 Zväz obchodu SR

 Slovenská obchodná a priemyselná komora

 Republiková únia zamestnávateľov

 Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora

 Slovenská franchisingová asociácia

 Eurocoop so sídlom v Bruseli (európska organizácia spotrebných družstiev)

 Consumer Cooperatives Worldwide so sídlom v Bruseli (svetová organizácia spotrebných družstiev)
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VÍZIA SKUPINY COOP JEDNOTA 
Skupina COOP Jednota chce byť vyhľadávaným príťažlivým, moderným maloobchodným predaj-
com s kvalitným tovarom a službami, so zameraním na kvalitné domáce a lokálne potraviny. Cieľom 
je rast, resp. udržanie trhového podielu skupiny. Zároveň chce byť jedinečným miestom, ktoré je 
súčasťou zvyšovania kvality života zákazníkov, súčasťou ich domovov. Zákazníka chce inšpirovať 
k zdravému životnému štýlu, k ochrane krajiny a zodpovednosti za ňu. COOP Jednota chce byť zod-
povedným subjektom, ktorý zlepšuje svojím konaním relevantnú komunitu. 

je udržateľný maloobchodný predaj potravín a  s  tým súvisiacich služieb pre 
zákazníkov a členov družstiev. V tomto zmysle už viac ako 150 rokov skupina 
COOP Jednota nadväzuje na  tradíciu a  posolstvo vzájomných potravinových 
a úverových družstiev vznikajúcich od roku 1845. 

Zmyslom existencie skupiny COOP Jednota 

je aplikovať udržateľnosť v  troch kľúčových rovinách. Ekonomickú udržateľnosť, 
ktorou rozumieme ziskovosť. Sociálnu udržateľnosť, ktorá znamená slušné, aser-
tívne vzťahy a  vzájomne výhodnú spoluprácu všetkých dotknutých subjektov 
vnútri skupiny COOP Jednota a zároveň s externým prostredím. Environmentálnu 
udržateľnosť reprezentujúcu aktivity bez negatívnych vplyvov na okolie. 

Zámerom obchodného systému COOP Jednota

MISIA SKUPINY COOP JEDNOTA
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ŠTYRI ZÁKLADNÉ PILIERE STRATÉGIE

1.

3.

2.

4.

Najvyššou zdieľanou hodnotou celej skupiny COOP Jednota je spokojný zákazník. Zákazník je 
ten, ktorý rozhoduje o budúcnosti skupiny COOP Jednota a udržateľnosti rozvoja celej skupiny.

Tvorivý, spokojný, zodpovedný a spoľahlivý zamestnanec je základom úspešnosti napĺňania 
cieľov a poslania skupiny COOP Jednota ako aj zárukou integrity systému. 

Najdôležitejším miestom skupiny COOP Jednota je predajňa. Kľúčové je zabezpečenie ply-
nulého zásobovania, optimalizácia sortimentu s ohľadom na jednotlivé maloobchodné reťaz-
ce, pokračovanie v modernizácii a rozvoji maloobchodnej siete s ohľadom na životné pros-
tredie a udržateľnosť.

Spotrebné družstvo je pomocnou rukou pre svojich členov a členovia sú platnou súčasťou 
komunity COOP Jednota a zárukou zlepšovania spoločnosti.

Zmyslom existencie COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, je poskytovať pod-
poru a servis svojim členom, franšízantom, pôsobiť ako nákupné, servisné a marketingové 
centrum skupiny COOP Jednota, zastupovať a reprezentovať družstevné záujmy vo vzťahu 
k štátnym orgánom, záujmovým organizáciám a obchodným partnerom. 

Od januára 2022 COOP Jednota Slovensko realizuje činnosti v novej organizačnej štruktúre.

SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK

ZAMESTNANEC

PREDAJNÉ MIESTO

ČLEN SPOTREBNÉHO DRUŽSTVA

KĽÚČOVÉ PRIORITY STRATÉGIE

 Otvorená a neustála komunikácia v rámci skupiny COOP Jednota v dobrej viere

 Zvyšovať kvalitu procesov a kvalitu každého bodu skupiny COOP Jednota. Taktiež zvyšovať eko-
nomickú silu a efektívnosť skupiny COOP Jednota

 Udržateľnosť ekonomická, každého subjektu skupiny, a to nielen v krátkodobom horizonte

 Udržateľnosť v zmysle sociálnej a spoločenskej zodpovednosti

 Udržateľnosť environmentálna

 Posilňovať lojálnosť zákazníka k skupine COOP Jednota

 Posilniť digitalizáciu a multichannel presence

 Vzdelávať a vychovávať odborné a manažérske kapacity pre skupinu COOP Jednota a pre CJS

 Transfer vedomostí, skúseností a „best practice“ zo zahraničia

 Racionalizovať procesy v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb

 Zvyšovať hodnotu značky COOP Jednota

 Prehodnotiť systémové akvizície na vnútornom, resp. aj zahraničnom trhu

 Prehodnotiť otvorenosť systému pre vonkajšie podnikateľské subjekty

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SPOLUPRÁCE V RÁMCI SKUPINY 
COOP JEDNOTA
 Transparentnosť

 Otvorenosť

 Férové vzťahy

 Poznanie zákazníka

 Poznanie predajní a praxe predajní
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ZAMESTNANCI SKUPINY 
COOP JEDNOTA

Kancelária  
predsedu

PRÁVNA  
SEKCIA

OBCHODNÁ  
SEKCIA

EKONOMICKÁ  
SEKCIA

SEKCIA IT  
A SLUŽIEB

PREDSEDA

Odbor  
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a právny
Odbor  

marketingu
Finančný  
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Oddelenie  
správy  
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Odbor  
nákupu  
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mzdové  

a Nadácie CJ

Oddelenie  
správy  

číselníka

Oddelenie  
nákupu  

a predaja OaZ

Sekretariát

Oddelenie PR

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA COOP JEDNOTY SLOVENSKO  
OD JANUÁRA 2022
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POČET ZAMESTNANCOV
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo zamestnávala k 31. 12. 2021 celkovo 67 zamestnancov, 
z čoho 60 % boli ženy.

Počet všetkých zamestnancov v systéme COOP Jednota vrátane logistických centier bol k 31. 12. 2021 
viac ako 14 000, z čoho ženy predstavovali 85 %. Z celkového počtu zamestnancov spotrebných druž-
stiev pracovalo k 31. 12. 2021 na prevádzkových jednotkách viac ako 11 500 zamestnancov.

Stratégia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov je postavená na dôslednom dodržiavaní princípu rov-
nosti príležitostí. Vo vedení spotrebných družstiev pracuje 49 % žien.

VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV V ROKU 2021
Jednou z kľúčových oblastí v riadení a rozvoji ľudských zdrojov je vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 
na všetkých úrovniach riadenia systému COOP Jednota. 

V roku 2021 sme pokračovali v stanovenej línii zameranej na podporu odbornosti a rozvoj manažér-
skych zručností s cieľom budovať dôveru a partnerskú komunikáciu na pracoviskách. 

Pokračujúca pandemická situácia si vo vzťahu k plneniu stanovených priorít vyžiadala výrazné zmeny 
v oblasti foriem vzdelávania a vysokú mieru flexibility z hľadiska jeho organizácie. Dominantným sa 
stalo online vzdelávanie tak v oblasti intenzívneho ako aj vnútrofiremného vzdelávania. Sústredili 
sme pozornosť na  individuálne rozvojové potreby a  taktiež vzdelávanie v malých skupinách, aby 
sme zabezpečili možnosť aktívnej participácie účastníkov. Implementované online platformy umožnili 
vyššiu flexibilitu a variabilitu vzdelávania a zároveň podporili motiváciu zamestnancov vzdelávať sa.

Prostredníctvom platformy EDUMIO sme realizovali nielen povinné školenia v oblasti BOZP, ale aj 
školenia v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR, preškolili sme vybraných zamestnancov pre-
dajní v problematike zálohovania a poskytli sme im množstvo užitočných informácií týkajúcich sa 
interných procesov na regionálnej úrovni. Platforma EDUMIO bola pre nás zmysluplným nástrojom 
aj v procese adaptácie nových zamestnancov na predajniach.

Významnou súčasťou vzdelávania zamestnancov sa stala platforma SEDUO, ktorá obsahuje viac ako 
250 videokurzov a niekoľko ucelených programov. Zamestnancom umožňovala individuálnym spô-
sobom získať cenné informácie pre profesionálny rast, ale aj zdravý životný štýl.

Platformu SEDUO aktívne využívalo viac ako 350 zamestnancov. Podarilo sa nám preštudovať viac 
ako 4 000 kurzov, celkovo sme štúdiom strávili viac ako 3 200 hodín. 

Implementované online platformy umožnili vyššiu flexibilitu a variabilitu vzdelávania a zároveň pod-
porili motiváciu zamestnancov pracovať na sebarozvoji.

Vzhľadom k úspešnosti COOP Akadémie pre lídrov sme v roku 2021 pre manažérov otvorili nový 
ročník. Pokračovali sme v modulovom vzdelávaní na témy autentická a presvedčivá komunikácia, 
strategické rozhodovanie, manažér a jeho tím a nakoniec stres, emócie a všímavosť. Súčasťou aka-
démie boli individuálne koučingy pre účastníkov a spracovanie konkrétnych projektov účastníkov, 
ktoré budú implementované v regionálnych spotrebných družstvách. 

Skupina interných lektorov, zamestnancov skupiny COOP Jednota, intenzívne odovzdávala prioritne 
na online školeniach svoje vedomosti a nadobudnuté pracovné zručnosti v oblastiach merchandisingu, 
category manažmentu a potravinovej bezpečnosti. 
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Plnenie KZVS je dvakrát ročne hodnotené z podkladov podnikových odborných organizácií a jednot-
livých zamestnávateľov zo skupiny COOP Jednota. Z  pohľadu posudzovania princípov sociálneho 
zmieru možno aj za rok 2021 konštatovať korektnú spoluprácu zamestnávateľov a odborových organi-
zácií v COOP Jednotách. V rámci hodnotenia práv a záväzkov je v KZVS novo zaradená časť o uplatňo-
vaní obmedzení v súvislosti s novým koronavírusom. Súčasťou hodnotenia sú aj názory celoplošného 
prieskumu zamestnancov na prácu počas nedieľ. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že napriek 
obmedzeniam v súvislosti s koronavírusom boli aj v roku 2021 v prevažnej väčšine subjektov skupiny 
COOP Jednota upravené nároky zamestnancov nad rámec výhod zakotvených v KZVS.

ETICKÝ KÓDEX SKUPINY COOP JEDNOTA
Etický kódex je kľúčový dokument, ktorý stanovuje jednotné etické pravidlá a normy správania za-
mestnancov, funkcionárov, orgánov a jednotlivých spotrebných družstiev skupiny COOP Jednota vo 
vzájomných vzťahoch, aj vo vzťahoch navonok. Sú v ňom definované etické hodnoty a princípy, ktoré 
členovia skupiny COOP Jednota uznávajú a zaväzujú sa napĺňať.

Na podporu etických pravidiel majú jednotlivé spotrebné družstvá ustanovených etických dôverní-
kov, ktorí sú zodpovední za riešenie situácií súvisiacich s etikou a etickým správaním v oblastiach 
vymedzených Etickým kódexom.

Implementáciou pravidiel Etického kódexu systému COOP Jednota chceme posilňovať profesionalitu výkonu 
práce tak, aby sme podporovali dôveru zákazníkov nakupujúcich v obchodnom systéme COOP Jednota.

OCENENIA V ROKU 2021

UDELENÉ OCENENIA 

Družstevná cena Samuela Jurkoviča – udeľované Družstevnou úniou SR 

Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo v roku 2021 schválilo za systém spotrebných 
družstiev štyroch kandidátov na udelenie Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča. Za rok 2021 boli ocenení: 

 Helena Holotová, členka Predstavenstva COOP Jednoty Nitra

 Bc. Anna Mrázová, predsedníčka Výboru členskej základne Ladzany, COOP Jednota Krupina

 Jozef Dobrovodský, vodič v COOP Jednote Galanta

 Ing. Antonín Cholasta, podpredseda Predstavenstva COOP Jednoty Prievidza

Toto najvyššie družstevné ocenenie sa udeľuje za mimoriadne zásluhy a šírenie družstevnej myšlienky.

Ocenenia udeľované COOP Jednotou Slovensko: Čestný odznak COOP Jednota Slovensko 
a Diplom Za vernosť spotrebným družstvám

Čestný odznak COOP Jednota Slovensko sa udeľuje zamestnancom, členom a funkcionárom spo-
trebných družstiev za rozvoj spotrebných družstiev na Slovensku. Za rok 2021 toto vyznamenanie 
získalo 27 osobností, ktorých nominovali jednotlivé COOP Jednoty. 

Diplom Za vernosť spotrebným družstvám udeľuje COOP Jednota Slovensko za aktívnu, dlhoročnú 
prácu zamestnancov COOP Jednôt a zamestnancov spoločností s majetkovou účasťou spotrebných 
družstiev, ktorí dosiahnutými výsledkami významne prispeli k rozvoju spotrebného družstevníctva. 
Za rok 2021 bolo ocenených 36 pracovníkov družstevného systému na Slovensku.

Pokračovali sme v realizácii programu COOP Nováčikovia, ktorý je určený pre nových zamestnancov 
na predajniach a jeho cieľom je zaučenie a získanie primeranej kvalifikácie pre tých ľudí, ktorí majú 
záujem pracovať v obchode, avšak nedisponujú potrebnou kvalifikáciou. V roku 2021 sa nám pros-
tredníctvom tohto programu podarilo preškoliť 660 nových zamestnancov.

Reštartovali sme program COOP Talenty určený pre interných zamestnancov s potenciálom na ma-
nažérsku pracovnú pozíciu na predajni. V roku 2021 program úspešne absolvovalo 22 účastníkov.

Vo vzdelávaní a rozvoji vedúcich a zástupcov predajní sme udržali osvedčený model, v rámci ktoré-
ho dbáme na junioritu a senioritu z hľadiska predchádzajúcej praxe zamestnancov, pretože v takto 
vytvorených cieľových skupinách boli efektívnejšie zohľadnené individuálne potreby a požiadavky 
na rozvoj.

V roku 2021 sme do vzdelávania investovali 360 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to 
takmer o 30 % viac. Aktívne využívanie online foriem vzdelávania nám umožnilo efektívne nakladanie 
s alokovanými finančnými zdrojmi bez dopadov na kvalitu vzdelávania.

SYSTÉM VÝHOD A BENEFITOV
Pre zamestnancov systému COOP Jednota je k dispozícii variabilný systém výhod a benefitov. Jeho 
základom je adekvátne profesijné zázemie, do ktorého zaraďujeme relevantné pracovné pomôcky, 
príjemné pracovné prostredie zodpovedajúce príslušným normám a taktiež zabezpečenie profesio-
nálneho a osobnostného rozvoja zamestnancov.

K ďalším významným výhodám a benefitom patria:

 príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu,

 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,

 sociálna výpomoc pri náročných životných situáciách,

 príspevok na kultúru a šport,

 odmeny a ocenenia pri príležitosti životných a pracovných výročí,

 možnosť využívať benefity vernostného programu,

 mimoriadne odmeny,

 spoločné kultúrne a športové aktivity.

Jednotlivé výhody a benefity sú v členských družstvách špecifické a predstavujú významnú súčasť 
starostlivosti o zamestnancov.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota 
a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu býva uzatváraná štandardne na 3 roky. Je k nej pri-
hlásených 25 subjektov skupiny COOP Jednota, vrátane COOP Jednoty Slovensko. Rok 2021 bol 
druhým rokom uplatňovania KZVS uzatvorenej na obdobie 2020 – 2022. 

V nadväznosti na KZVS si jednotlivé subjekty skupiny COOP Jednota uzatvárajú podnikové kolek-
tívne zmluvy, väčšinou na dobu určitú, t. j. na konkrétny rok. Zároveň platí zásada, že podnikové ko-
lektívne zmluvy musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň nemôžu 
upravovať nároky zamestnancov v menšom rozsahu než sú zadefinované v KZVS. 
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ZÍSKANÉ OCENENIA 

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021

Maloobchodná sieť COOP Jednota potvrdila povesť obľúbeného 
predajcu privátnych značiek. V každoročnom veľkom spotrebi-
teľskom prieskume Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka 2021 
uspela v kategórii Syry, a víťazstvom v kategórii Vlasová kozme-
tika prvý raz bodovala aj v nepotravinárskom sortimente. 

COOP Jednota predáva pod privátnou značkou viac ako 700 pro-
duktov, z ktorých 85 % pochádza od slovenských dodávateľov. 
Produkty sú vďaka pomeru vysokej kvality a výhodnej ceny u zá-
kazníkov veľmi obľúbené. Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novin-
ka je marketingový program, ktorý už desať rokov monitoruje, 
oceňuje a podporuje nové a  inovované výrobky na slovenskom 
trhu rýchloobrátkového tovaru. 

Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka 2021 – víťazné produkty 
COOP Jednoty

Kategória Syry: COOP NITE SYROVÉ MAMIČKINE DOBROTY

Kategória Vlasová kozmetika: COOP ŠAMPÓN ŽIHĽAVOVÝ BIOVA

Celosvetová súťaž Medzinárodnej asociácie vlastných značiek

Ekologické aktivity COOP Jednoty zaregistrovali aj zahraniční ex-
perti. V prestížnej celosvetovej súťaži vlastných značiek Salute to 
Excellence Award v Amsterdame ocenili COOP bambusové tyčin-
ky do uší prvenstvom v kategórii Personal Care. 

Najväčšia domáca maloobchodná sieť uspela v súťaži už štvrtý-
krát a potvrdila, že kvalita produktov, ktoré predáva pod vlast-
nou značkou presahuje hranice Slovenska. Víťazné bambusové 
tyčinky do uší patria do novej kozmetickej rady vlastnej značky, 
ktorú COOP Jednota uviedla na trh pod názvom Biova.

Superbrands 

V  nezávislom hodnotení značiek COOP Jednota opäť obhájila 
prvenstvo a už deviaty raz získala ocenenie superznačky. Titul ude-
ľuje odborná porota značke, ktorá odzrkadľuje silu brandu, schop-
nosť plniť svoje sľuby, inovovať a neustále napredovať. Na Sloven-
sku sa ocenenie Slovak Superbrands udeľuje desať rokov. 

TOP firma mladých

Na základe celosvetovej ankety medzi študentmi vysokých škôl 
v SR udelila organizácia Junior Chamber International Slovakia 
COOP Jednote Slovensko ocenenie TOP firma mladých roka 2021 
v SR v kategórii Obchodné reťazce.

PODNIKOVÁ  
FILANTROPIA
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NADÁCIA COOP JEDNOTA 
Nadácia COOP Jednota vznikla v roku 2001 
so zámerom poskytovať prostredníctvom 
nadačných programov pomoc vo verejno-
prospešnej sfére. Svojou činnosťou tak nad-
viazala na základné myšlienky zakladateľov 
pôvodných družstevných spolkov vznikajúcich 
predovšetkým za  účelom poskytovania vzá-
jomnej pomoci a podpory miestneho rozvoja.

Nadácia COOP Jednota pomáha ľuďom 
na  celom Slovensku už 20 rokov. Svojou 
charitatívnou činnosťou prispieva k podpo-
re zdravia a rozvoja vo viacerých kľúčových 
oblastiach. Nadácia investuje z darov získa-
né príspevky do nákupu prístrojov pre zdra-
votnícke zariadenia, do podpory rozvoja obcí 
a miest, ako aj do sociálnej pomoci rodinám 
s  chorými deťmi. Všetky činnosti nadácie 
prebiehajú v celoslovenskej pôsobnosti.

PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNA POMOC
Podporou zdravotníctva sa Nadácia COOP 
Jednota snaží skvalitňovať liečebné procesy 
čo najširšiemu spektru pacientov prostred-
níctvom nákupu lekárskych prístrojov pre ne-
mocnice a  zdravotnícke zariadenia vo všet-
kých krajoch Slovenska. V roku 2021 prispela 
nadácia na zlepšenie starostlivosti o pacien-
tov v 9 slovenských nemocniciach sumou viac 
ako 71 000 eur.

Program Sociálna pomoc vznikol ako prvý 
krátko po vzniku nadácie a prebieha dodnes. 
Hlavnými prijímateľmi príspevkov sú deti 
a mladí ľudia s vrodenými chorobami, v menšej 
miere aj neziskové organizácie zameriavajúce 
sa na zlepšovanie kvality života chorých detí. 
Prevažujúca časť príspevkov je určená na re-
habilitácie a zdravotnícke pomôcky pre nevy-
liečiteľne choré deti. V rámci tohto programu 
prerozdelila nadácia v roku 2021 medzi žiada-
teľov sumu viac ako 23 000 eur.
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DVADSAŤ ROKOV NADÁCIE COOP JEDNOTA
Počas uplynulých 20 rokov Nadácia COOP Jednota zakúpila alebo sa podieľala na nákupe 227 lekár-
skych prístrojov, do ktorých investovala takmer 1,5 mil. eur. V rámci sociálnej pomoci rozdala jed-
notlivcom viac ako 317 000 eur, počas povodní a živelných pohrôm poukázala finančné prostriedky 
vo výške 120 000 eur. 

Program Jednota pre školákov prebiehal 14 rokov, počas ktorých nadácia prispela na  zlepšova-
nie podmienok rozvoja športových aktivít žiakov základných škôl a osemročných gymnázií sumou 
takmer 2,1 mil. eur. Počas 12 rokov grantového programu Nech sa nám netúlajú, zameraného 
na správne využívanie voľného času u detí a mladých ľudí, rozdala nadácia granty vo výške takmer 
479 000 eur. 

Počas 5 rokov trvania Programu podpory lokálnych komunít nadácia sumou takmer 756 000 eur 
podporila 129 projektov zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj športu a vzdelávania, 
ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, budovanie komunitného zázemia a na ďalšie miestne 
iniciatívy.

Za dve dekády svojej existencie prispela Nadácia COOP Jednota na lepšie vybavenie nemocníc, po-
likliník, materských a základných škôl, lokálnych športových klubov, centier voľného času, na pomoc 
pri povodniach a  živelných pohromách, podporu vzdelávania, rozvoj slovenských obcí a  sociálnu 
pomoc jednotlivcom v úhrne sumou viac ako 5,2 milióna eur.

PROGRAM PODPORY LOKÁLNYCH KOMUNÍT
V  roku 2017 vznikol grantový Program podpory lokálnych komunít, nesúci sa v  duchu odkazu  
Samue la Jurkoviča, zakladateľa prvého družstevného spolku v Európe. Tento národný buditeľ sa už 
v roku 1845 spoločne so svojimi nasledovníkmi zasadzoval o environmentálny, sociálny a kultúrny 
rozvoj Slovenska a  jeho obyvateľov, a nadačný program si dáva za cieľ pokračovať v poskytovaní 
podpory v tejto oblasti. 

Cieľom programu je umožniť verejnosti zapájať sa do riešenia lokálnych problémov a do zveľaďova-
nia svojho najbližšieho okolia. Na programe aktívne spolupracujú všetky spotrebné družstvá skupiny 
COOP Jednota, čím sa spoločne s nadáciou podieľajú na zvyšovaní kvality života v obecných alebo 
mestských komunitách a prispievajú k spolupatričnosti ich členov. 

Program je každým rokom úspešnejší, žiadateľov o grant na drobné komunitné projekty je čoraz 
viac. V roku 2021 prebiehal 5. ročník, počas ktorého bolo prijatých 1 380 žiadostí od 792 organizácií. 
V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom ide o 74 % nárast. Za zvýšeným záujmom stojí cielená pro-
pagácia programu spoločne so spustením online žiadostí. Elektronickým spracovaním sa nadácia 
snaží zjednodušiť prácu žiadateľom a spracovateľom, aj podstatne znížiť množstvo použitého papie-
ra. V 5. ročníku programu prispela nadácia na realizáciu 26 komunitných projektov v úhrne čiastkou 
178 000 eur. 

Dvadsiaty rok existencie Nadácie COOP Jednota patril vďaka celosvetovej pandémii medzi tie ná-
ročnejšie, no priniesol aj potvrdenie známej pravdy: Najviac záleží na ľuďoch. Dôvera ľudí v pomoc 
Nadácie COOP Jednota sa odzrkadlila nielen v počte žiadateľov o príspevky, ale aj v náraste darov 
od  jednotlivcov. V  roku 2021 darovali fyzické osoby nadácii prostredníctvom poukázania podielu 
dane o 30 % viac finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom roku.
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ÚČASŤ COOP JEDNOTY SLOVENSKO NA PODPORE 
VEREJNÉHO ŽIVOTA

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, je partnerom a podporovateľom rôznych verejno-
prospešných a kultúrnych projektov. V roku 2021 sme podporili na rôznych úrovniach partnerstva 
nasledujúce projekty, podujatia a inštitúcie:

FINANČNÁ  
PRÍLOHA

EXKLUZÍVNY PARTNER: 

 Krištáľové krídlo

GENERÁLNY PARTNER:

 Dedina roka 

 Káčer na bicykli 

 Top Agro 

 Slovenský deň kroja 

PARTNER:

 OZ Tradičné ľudové remeslá 

 Slovenský tenisový zväz 

 Študentská osobnosť roka 

 Detská univerzita Komenského 

 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO 

 Deň narcisov
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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SÚVAHA K 31. 12. 2021 (SKRÁTENÁ)

Ukazovateľ v EUR k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019

Majetok spolu 57 141 092 54 294 067 54 288 133

Neobežný majetok 34 224 347 32 928 365 34 785 904

Dlhodobý nehmotný majetok 776 127 250 729 324 003

Dlhodobý hmotný majetok 3 173 492 3 330 206 3 360 912

Dlhodobý  finančný majetok 30 274 728 29 347 430 31 100 989

Obežný majetok 22 839 765 21 273 635 19 460 068

Zásoby 773 090 1 293 008 1 280 970

Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky 11 160 825 9 105 003 11 256 936

Finančné účty 10 905 850 10 875 624 6 922 162

Časové rozlíšenie 76 980 92 067 42 161

Spolu vlastné imania a záväzky 57 141 092 54 294 067 54 288 133

Vlastné imanie 45 834 613 43 999 591 43 839 166

Základné imanie 5 958 914 5 958 914 5 958 914

Ostatné kapitálové fondy 1 642 125 1 642 125 1 642 125

Zákonné rezervné fondy 2 488 867 2 488 867 2 488 867

Ostatné fondy zo zisku 15 829 642 15 848 242 15 892 096

Oceňovacie rozdiely z precenenia 16 851 225 15 824 225 15 745 225

Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 243 743 1 243 743 1 243 743

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 820 097 993 475 868 196

Záväzky 11 052 227 10 055 917 10 186 629

Rezervy

Dlhodobé záväzky 4 267 793 4 026 756 4 050 118

Dlhodobé rezervy

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé záväzky 6 417 785 5 855 305 6 055 941

Krátkodobé rezervy 366 649 173 856 80 570

Časové rozlíšenie 254 252 238 559 262 338

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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ADRESÁR  
ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ZA ROK 2021 (SKRÁTENÝ)

Ukazovateľ v EUR k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2019

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 64 388 922 56 056 533 60 789 062

Tržby z predaja tovaru 32 333 329 29 481 771 30 491 226

Tržby z predaja služieb 26 256 106 22 235 396 22 624 929

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a iné 
výnosy

5 799 487 4 339 366 7 672 907

Náklady na hospodársku činnosť spolu 63 054 978 54 956 132 59 858 505

Náklady vynaložené na obstaranie tovaru 38 287 557 34 589 443 35 315 454

Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok

455 037 509 884 378 057

Služby 13 285 074 11 259 868 13 170 808

Osobné náklady 4 467 990 4 178 378 4 003 357

Dane a poplatky 42 608 43 743 35 947

Odpisy a opravné položky k dlhod. nehmot. majetku 
a dlhodob. hmot. majetku

572 922 486 676 472 407

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 
a materiálu

0 9 807 0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť a iné 
náklady

5 943 790 3 878 333 6 482 475

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 333 944 1 100 401 930 557

Pridaná hodnota 6 561 767 5 357 972 4 251 836

Výnosy z finančnej činnosti 874 253 81 725 687 114

Náklady na finančnú činnosť 15 634 10 087 241 146

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 858 619 71 638 445 968

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 192 563 1 172 039 1 376 525

Daň z príjmov 372 466 178 564 508 329

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 820 097 993 475 868 196

Poznámka: Na lepšie porozumenie finančnej situácie a výsledkov hospodárenia družstva za dané 
obdobie treba finančné informácie uvedené vo výročnej správe čítať v spojení s príslušnou účtovnou 
závierkou, z ktorej boli odvodené. Kompletná účtovná závierka za  rok 2021 je súčasťou výročnej 
správy a je uvedená v prílohe.
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COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
predsedníčka predstavenstva: Ing. Eva Kolajová
maloobchodný obrat: 32 334 980 €
počet predajní: 57
e-mail: eva.kolajova@br.coop.sk
tel. č.: 048/28 53 302

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 17 Čadca
predseda predstavenstva: Ing. Miroslav Janík
maloobchodný obrat: 131 340 173 €
počet predajní: 136
e-mail: miroslav.janik@ca.coop.sk
tel. č.: 041/43 32 387

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
predseda predstavenstva: Ing. Ľudovít Kulcsár
maloobchodný obrat: 53 446 371 €
počet predajní: 54
e-mail: ludovit.kulcsar@ds.coop.sk
tel. č.: 031/23 054 01

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta
predseda predstavenstva: Ing. Július Belovič
maloobchodný obrat: 110 586 501 €
počet predajní: 75
e-mail: julius.belovic@ga.coop.sk
tel. č.: 031/78 05 717

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
Družstevná 24, 066 01 Humenné
predseda predstavenstva: JUDr. Štefan Koľ
maloobchodný obrat: 14 884 772 €
počet predajní: 40
e-mail: stefan.kol@he.coop.sk
tel. č.: 057/77 50 020

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
predseda predstavenstva: JUDr. Koloman Škuliba
maloobchodný obrat: 13 601 809 €
počet predajní: 20
e-mail: koloman.skuliba@kn.coop.sk
tel. č.: 035/79 05 101

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina
predseda predstavenstva: Ing. Jozef Vahančík
maloobchodný obrat: 152 142 175
počet predajní: 160
e-mail: jozef.vahancik@ka.coop.sk
tel. č.: 045/55 11 307

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
Ludanská cesta 2967/6A, 934 05 Levice
predseda predstavenstva: Mgr. Roman Gubčo
maloobchodný obrat: 26 088 696 €
počet predajní: 66
e-mail: roman.gubco@lv.coop.sk
tel. č.: 036/32 12 100

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
predseda predstavenstva: Ing. Ján Šlauka
maloobchodný obrat: 75 043 081 €
počet predajní: 131
e-mail: jan.slauka@lm.coop.sk
tel. č.: 044/54 77 307

COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
predseda predstavenstva: Ing. Ján Koza
maloobchodný obrat: 48 578 020 €
počet predajní: 61
e-mail: jan.koza@mt.coop.sk
tel. č.: 043/49 22 321

COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
predsedníčka  predstavenstva: Ing. Mária Švecová
maloobchodný obrat: 16 242 472 €
počet predajní: 59
e-mail: maria.svecova@mi.coop.sk
tel. č.: 056/64 21 156

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo
predseda predstavenstva: Igor Jagelek   
maloobchodný obrat: 53 871 830 €
veľkoobchodný obrat: 9 630 833 €
počet predajní: 53
e-mail: igor.jagelek@no.coop.sk
tel. č.: 043/20 20 200

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Štefánikova 54, 949 79 Nitra
generálna riaditeľka: Ing. Božena Machciníková
maloobchodný obrat: 103 997 073 €
počet predajní: 115
e-mail: bozena.machcinikova@nr.coop.sk
tel. č.: 037/69 25 702

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
predseda predstavenstva:   Ing. Štefan Mácsadi
maloobchodný obrat: 147 380 859 €
počet predajní: 109
e-mail: macsadi@jednota-nz.sk
tel. č.: 035/69 21 402

COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
predseda predstavenstva: Pavel Viener
maloobchodný obrat: 25 700 313 €
veľkoobchodný obrat: 8 867 144 €
počet predajní: 48
e-mail: pavel.viener@pp.coop.sk
tel. č.: 052/78 67 210

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, 081 77 Prešov
predseda predstavenstva:  Ing. Štefan Bujňák
maloobchodný obrat: 74 279 201 €
počet predajní: 112
e-mail: stefan.bujnak@po.coop.sk
tel. č.: 051/74 60 888

ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ S OBCHODNOU ČINNOSŤOU
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COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo
Hálkova 1, P.O.BOX 73, 830 08 Bratislava
predseda predstavenstva: Ing. Ján Franta
e-mail: franta@jednotavidiek.sk 
tel. č.: 02/44 45 03 52

COOP Jednota Púchov, spotrebné družstvo
Moravská 1633/15, 020 01 Púchov
predseda predstavenstva: Ing. Stanislav Hlinka 
e-mail: coopjednotapu@zoznam.sk
tel. č.: 0905 773 899

COOP Jednota Radošovce, spotrebné družstvo
908 63 Radošovce
predseda predstavenstva: Alojz Ivánek
e-mail: alojz.ivanek@gmail.com
tel. č.: 034/66 93 238

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín
predseda predstavenstva: Ing. Ján Bilinský
e-mail: jan.bilinsky@coop.sk
tel. č.: 02/58 233 100

Družstvo BUDÚCNOSŤ, Lučenec
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
predseda predstavenstva: Ing. Milan Ambroš
e-mail: buducnost.lc@gmail.com
tel. č.: 047/45 11 350

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
predsedníčka  predstavenstva: Ing. Janka Madajová
maloobchodný obrat: 90 838 564 €
počet predajní: 72
e-mail: janka.madajova@pd.coop.sk
tel. č.: 046/51 99 156

COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, 050 01 Revúca
predseda predstavenstva: Ing. Jozef Sedlák
maloobchodný obrat: 18 271 125 €
počet predaní: 55
e-mail: jozef.sedlak@ra.coop.sk
tel. č.: 058/78 77 602

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
predseda predstavenstva: Ing. Ivan Bzdúšek
maloobchodný obrat: 76 834 967 €
počet predajní: 108
e-mail: ivan.bzdusek@se.coop.sk
tel. č.: 034/69 09 022

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany
predseda predstavenstva:   Ing. Vladimír Habaj
maloobchodný obrat: 47 247 603 €
počet predajní: 98
e-mail: vladimir.habaj@to.coop.sk
tel. č.: 038/53 58 251

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
predseda predstavenstva: Ing. Ján Štrbo
maloobchodný obrat: 72 218 937 €
počet predajní: 63
e-mail: jan.strbo@tt.coop.sk
tel. č.: 033/32 45 800

COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
Hattalova 100, 028 01 Trstená
predsedníčka predstavenstva: PhDr. Patrícia Betušťáková
maloobchodný obrat: 27 531 140 €
počet predajní: 44
e-mail: patricia.betustakova@ts.coop.sk
tel. č.: 043/53 09 161

COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Nám. slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
predseda predstavenstva: Ing. František Hric
maloobchodný obrat: 35 072 182 €
počet predajní: 74
e-mail: frantisek.hric@vt.coop.sk
tel. č.: 057/44 23 329

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
predseda predstavenstva:  Ing. Peter Tužinský
maloobchodný obrat: 41 926 724 €
veľkoobchodný obrat: 16 993 813 €
počet predajní: 97
e-mail: peter.tuzinsky@zc.coop.sk 
tel. č.: 045/68 12 296

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
predsedníčka  predstavenstva: Ing. Zita Bógová 
maloobchodný obrat: 130 864 071 €
počet predajní: 126
e-mail: bogova@za.coop.sk
tel. č.: 041/70 51 604

OSTATNÉ ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ
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SUMMARY

COMPANY PROFILE

COOP Jednota Slovakia is a consumer cooperative consisting of 30 regional COOP Jednotas –in-
cluding their members, 9 logistics centres and the COOP Jednota Foundation. Each regional COOP 
Jednota has its own membership base. The total number of ordinary members of the COOP Jednota 
group was 109,960 on 31 December 2021.   

The main mission of COOP Jednota Slovakia is to ensure the social and economic prosperity of the 
cooperative and its members, namely by creating tools and adopting measures so that its members, 
the individual COOP Jednotas, can maintain their share of the market. In addition, COOP Jednota 
Slovakia protects the rights and interests of the members of the cooperative, representing them 
and promoting their interests within organs and institutions both in the Slovak Republic and abroad. 

The fundamental strategic goals of COOP Jednota Slovakia and the COOP Jednota group are: to 
bring common procedures together under one roof and ensure uniformity for all members; to in-
tegrate the purchase, distribution and selling of fruit and vegetables; to support sales of Slovak 
products; to extend the functionality in logistics centres; to strengthen corporate identity in both 
the immediate and external environments.

The most highly recognised value within the COOP Jednota group as a whole is customer satisfac-
tion, which we aim to achieve by having creative and happy employees and by having good relations 
with trade partners as well.

COOP Jednota Slovakia is a significant shareholder in COOP Euro, a. s., OPTIMA, a. s., Nitra, DRU, a. s., 
Zvolen, VIC, a. s. Mojmírovce, FROP, a. s., etc.

PERFORMANCE AND MARKET POSITION OF THE COOP JEDNOTA GROUP 

In 2021 the COOP Jednota regional consumer retail cooperatives operating under the COOP Jed-
nota brand achieved a  retail turnover of €1.620 billion, which is an increase of more than 3% on 
2020. Revenue from the sale of COOP Jednota goods and own products was €1.371 billion, repre-
senting year-on-year growth of 2.9%. COOP Jednota Group logistics centres generated revenues of 
€0.619 billion, a decrease of 0.6% on 2020. Total retail and wholesale revenue for the COOP Jednota 
Group was €1.990 billion in 2021, which is a rise of 1.8% compared to 2020.

In 2021 the consumer cooperatives opened 16 stores for customers across Slovakia. The COOP 
Jednota Group maintained its market position as the market leader in grocery sales among retail 
chains, despite the fact that the pandemic did not significantly affect the expanding competition. As 
in previous years in 2021 the COOP Jednota Group did not deviate from its long-term goal of offe-
ring customers the greatest number of products from Slovak producers. These account for 63–71% 
of the products on offer in COOP Jednota stores and far outstrips that of the other retail chains.

In 2021 the COVID-19 pandemic continued to affect life in Slovakia and the world generally; however, 
there was less fluctuation in consumer behaviour than in the first waves in 2020. Consequently the 
pandemic and the associated restrictions on public life did not have a marked effect on the overall 
retail turnover of the COOP Jednota Group. Nonetheless the pandemic did affect the smaller COOP 
Jednota stores, some of which had to close temporarily and were unable to supply goods to inhabi-
tants in some rural areas owing to staff shortages due to sickness, quarantine and school closures. 
Furthermore in 2021 compliance with the restrictions and the greater focus on customer, staff and 
store safety and hygiene continued to exert a financial burden on the regional COOP Jednotas.
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DEPOSIT SYSTEM TEASER 

As part of preparations for the launch of the new deposit system, in which COOP Jednota has been 
very active, an instore campaign and five second TV teaser were launched. The tag-on spot was 
broadcast in December 2021 in conjunction with all product advertising spots. The aim was to let 
customers know that COOP Jednota would be introducing the new national deposit scheme on 1 
January 2022 and gradually raise customer awareness. 

20TH ANNIVERSARY OF THE COOP JEDNOTA FOUNDATION

In 2021 the COOP Jednota Foundation celebrated its 20th anniversary. A TV campaign was launched 
to sum up the work of the Foundation over the last 20 years. 

PRIVATE LABELS

Private label products are an integral part of the product range and are a good quality and above all 
cheaper alternative to branded goods. 

COOP JEDNOTA FRUIT & VEG
The aim was to unveil the new good quality, local produce concept for COOP Jednota’s fruit and ve-
getable segment. The key message of the advertising campaign was: “Fruit & veg taste best fresh 
so we’re doing everything we can to get them to you from the grower as fast as we can. That way 
they taste like they’ve been freshly picked – from your own garden.” The campaign was dissemina-
ted via TV and instore POS materials. When it launched it was the most dominant and spontaneously 
described campaign in the given timeframe. It reached two-thirds of the population. It was charac-
teristically high in appeal and motivated large numbers to visit our retail stores and purchase the 
advertised products. It also boosted COOP Jednota’s reputation for freshness in the short-term and 
improved its status as the customer’s favourite store.

BIOVA
This campaign launched the new skin care brand and toiletries for men and women that is exclusive 
to COOP Jednota stores.

PERUN
COOP Jednota launched its new household brand Perun during the pre-Christmas home cleaning 
period. Perun, like Biova, is a brand that is exclusive to COOP Jednota stores. Using this product 
range customers can clean their homes in a flash. Perun is the Old Slav god of thunder and lightning 
and formed the basis of the main campaign message. 

SLOVAK GROCERIES – TRIALS AND TRIBULATIONS

The aim of this campaign was to highlight the number of Slovak producers that COOP Jednota 
works with and main message was: “More than a thousand honest local suppliers are working hard 
so COOP Jednota customers can find the best products grown, baked or manufactured in Slovakia 
every single day. Local products don’t travel far so they are always fresh when they reach the custo-
mer.”

In view of the macroeconomic situation we can assume that the economic effects of the pandemic 
will not begin to show properly until the pandemic subsides. These can already be seen in the lar-
gest ever price rises in inputs across the economy, seen particularly in energy, commodities and 
materials, not just in Slovakia but across the world. That will most probably lead to spiralling infla-
tion, as the input prices will push up the cost of goods and ultimately wages. We expect that eco-
nomic developments in 2022 will affect all business entities nationally, including those in the COOP 
Jednota Group, as well as households.

RETAIL CHAINS

The aim of the COOP Jednota retail system is to achieve greatest proximity to the customer. As one 
of the largest, densest retail networks in Slovakia, comprising 2,033 stores, including 2,018 stores 
belonging to the three basic formats – Tempo Supermarket, Supermarket and Potraviny.

The Potraviny chain is the most widespread in Slovakia and its product range and store size is 
adapted to the needs of customers in rural areas and small towns. In 2021 the Potraviny chain con-
tained 1,414 stores.

The Supermarket chain is designed for customers whose priority is convenience and consists of 
584 stores with a floorspace of 200 m2 to 1,000 m2. Customer preferences are continually monito-
red and the range and price of goods is aimed at both the ordinary shopper and more discerning 
shoppers. The number of Supermarket stores  increases each year.

The COOP Jednota Tempo Supermarket format was created as a supermarket offering a wide 
range of good quality, fresh products and aiming to satisfy even the most demanding customer. 
Tempo Supermarket stores have a floorspace of 1,000 m2. In 2021 the COOP Jednota  system con-
tained 20 of these stores. 

COOP Jednota stores are supplied by nine logistics centres, which work hard each year to improve 
and expand their functionality.

MARKETING, CAMPAIGNS AND COMPETITIONS

The key themes in image promotion were the environment, the Foundation, Slovak products and 
private labels. COOP Jednota unveiled and launched its Jednotne-ekologicky environmental pro-
ject, celebrated the 20th anniversary of the COOP Jednota Foundation and launched three new 
private labels. All the campaigns were promoted using the popular Shepherd and Shepherd Boy 
concept that COOP Jednota has been using for over a decade to target its customers. The concept 
has undergone subtle changes, with a new neighbour moving in next door to the Shepherd and the 
Shepherd Boy, which is intended to inject longevity into the concept. It also provides creative oppor-
tunities for amusing scenarios and interactions between the main protagonists as well as viewers. 
The overall aim is to create positive associations and promote the key attributes of COOP Jednota’s 
image as the largest Slovak grocery retailer, which it has built up over the years. 

JEDNOTNE-EKOLOGICKY

The aim of this eco campaign is to focus customers’ attention on the work COOP Jednota is doing 
to make recycling easier for customers. COOP Jednota has come up with a series of symbols that 
will be displayed on its private label products to make it easier for customers to recycle and to learn 
about recycling. The project and the associated campaign are managed by OZV Natur-Pack s.r.o.
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ONLINE MARKETING

The basic aim of COOP Jednota’s online marketing is to boost the key attributes of the COOP Jedno-
ta brand, increase and expand its campaign reach, foster positive relations with the COOP Jednota 
brand and customers, and provide updates on the COOP Jednota Group’s CSR work. In 2021 the 
COOP Jednota, best home food, Facebook page had 166,388 fans. 

We uploaded 405 posts. The most successful of these related to the pre-premier TV spots and va-
rious competitions. In 2021 the COOP Jednota Instagram account had 15,882 fans. The most suc-
cessful Instagram posts related to (Non)traditional recipes and competitions. 

COOP JEDNOTA (NE)TRADITIONAL RECIPES

In 2021 COOP Jednota launched a new online recipe collection called COOP Jednota (Non)traditional 
Recipes with the aim of setting up a presence in online cookery. This was accompanied by an online 
cookery show called Duel, featuring the new cookery duo Dominika Morávková and Dušan Platko. 
Our long-standing promotional pair the Shepherd and the Shepherd Boy were also featured, blog-
ging from behind the scenes and judging the final dishes. 

COOP JEDNOTA PRIVATE LABEL

The year 2021 was the 22nd anniversary of the COOP Jednota private labels. In this year the product 
range was affected by numerous factors, including social and economic ones and the pandemic. 

By the end of 2021 customers could find a wide range of products in COOP Jednota stores, from 
everyday groceries to cleaning products and toiletries. There were 745 private label products. The 
private label portfolio consists of categories and nests that have represented COOP Jednota for de-
cades now, such as Traditional Quality or Good Price, as well as new categories added to the private 
label range in 2020, namely Perun and Biova.  

COOP JEDNOTA LOYALTY PROGRAMME

The COOP Jednota Shopping Card is both part of the COOP Jednota loyalty programme and a mar-
keting tool. In 2021 the Shopping Card was digitalised to provide loyalty cardholders with services 
such as online applications for Shopping Cards and duplicate cards and customers can now update 
their personal data online via the COOP website www.coop.sk.

Each year interest in the COOP Shopping Card increases. In 2021 there were 40,331 

new cardholders. As of 31 December 2021 COOP Jednota had a total of 1,306,425 loyalty cardhol-
ders. Loyalty card purchases accounted for 55.20% of retail turnover. In 2021 customers received 
discounts of €8,933,928. The main motivation for having a loyalty card is  that twice a year custo-
mers can deduct a discount from their next shopping. They can do this twice a year, at the end of 
the six-month period, usually at Christmas and Easter. Through our cooperation with business part-
ners we were able to offer loyalty cardholders shopping in COOP Jednota stores a total of 13 special 
offers in the form of discounts on selected products during 2021. COOP Jednota also continued its 
cooperation with external partners to offer loyalty cardholders further financial benefits. 

SALES PROMOTIONS

In 2021 COOP Jednota once again rewarded its loyal customers with attractive discounts and gifts 
as part of our sales promotions. Customers could purchase branded goods at a 50% discount. To 
obtain the discount all customers had to do was to spend €20 instore and in return they received a 
discount coupon.

During the barbecue season customers could “Enjoy a mouth-watering barbecue and a well-grilled 
discount” to spend on barbecue equipment, electric barbecues and barbecue accessories. This was 
COOP Jednota’s first multibrand offer consisting of a selected range of BergHOFF and Delimano 
products. Our youngest customers were not forgotten in 2021 either, with two sales promotions 
targeting children. The first was our summer campaign, the “Twit-a-woo” promotion of Dormeo owl 
motif bed linen. COOP Jednota was first on the market with this novelty. The second promotion was 
our regular COOP Jednota children’s album, where the aim is to teach young children about Slovakia 
in an entertaining way. Previous albums had focused on animals, castles and stately homes, and life 
on a farm so this time the theme was amazing places and things in Slovakia. 

RESPIRATORS

When respirators became obligatory COOP Jednota procured more than 1,000,000 respirators for 
its customers, which we distributed in April. Customers who spent €20 were given two free masks. 
Our aim was to ensure that customers living in rural areas with no pharmacies had access to masks 
without having to travel into the towns and cities.

MASTERCARD

Our cooperation with Mastercard gave customers the opportunity to get a €3 voucher. Customers 
who used their Mastercard to pay for at least €20 worth of shopping during the promotion were 
immediately given a voucher that they could use during their next shop. COOP Jednota distributed 
100,000 vouchers to customers during the campaign. 

WOODEN CHRISTMAS DECORATIONS

The end of the year ushered in the traditional Slovak Christmas spirit. COOP Jednota unveiled a set 
of wooden Christmas decorations with regional folk motifs. Customer who spent €20 were given 
one of the white and gold decorations or they could buy the whole set which contained six bonus 
decorations with a red motif. In total we handed out 1,400,000 Christmas decorations.

CONSUMER COMPETITIONS

In 2021 COOP Jednota held its three regular competitions. The Easter and Christmas competitions 
and our Wheel Crazy summer competition. These competitions are a great success because they 
are simple with basic rules. Customers simply have to buy a favourite product for €20 and are given 
a scratchcard. The scratchcard reveals whether the customer gets an instant prize or whether they 
are entered into the final big prize draw. The lucky winners received 580,000 instant prizes and drew 
shopping prizes totalling €290,000, 13 cars and another 240 valuable prizes. 
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cards became more popular, while the use of paper luncheon vouchers declined. COOPkasa, a bill-
-payment service for paying mobile phone or utility bills, saw a fall in customer use of 4.7%. This ex-
pected decline reflects the shift among service suppliers to electronic invoicing. Most bills are now 
paid via internet banking. Nonetheless the decline in use was smaller than in 2020, which is mainly 
down to the increase in Pay by Square bills.

ENVIRONMENTAL POLICY

COOP Jednota aims to meet customer needs in a manner that has minimal environmental impact. 
To achieve this goal customers are provided with free instore collection points for old batteries and 
light bulbs. COOP Jednota stores also provide a range of alternatives to plastic bags. Customers can 
choose from paper bags, cloth bags or long-life bags made from eco- friendly or recycled materials 
(bags made from recycled PET bottles). From 2021 cotton bags are another alternative to plastic 
bags. 

The COOP Jednota retail chain has a long-standing commitment to environmental protection and 
invests in new technologies and electrical equipment such as new CO2 refrigerant based refrigera-
tion, which can produce electricity savings of more than 20%. The roll out of new technologies such 
as electronic price tags and LED pricing in COOP Jednota stores reduces paper and toner use, both 
of which are categorised as hazardous waste. Conventional lightbulbs are gradually being replaced 
with LED lighting, which is two to three times more effective and consumes less electricity.

COOP Jednota is also striving to minimise the carbon footprint and energy consumption of its stores 
by optimising energy management. Since 2020 it has been installing measuring systems provided 
by Slovanet a.s. and Orange Slovensko a.s., which measure the temperature and humidity. These 
enable COOP Jednota to monitor its instore energy consumption and ensure storage conditions are 
correct.  The measuring systems can be found in 227 Tempo SM and Supermarket stores and are 
gradually being rolled out in other stores. 

In 2021 COOP Jednota collaborated with Natur-Pack on Jednotne-ekologicky, which is an environ-
mental protection project. By gradually introducing graphic symbols on private label products, 
COOP Jednota will teach its customers the correct way to recycle items.

In light of the new law introducing a compulsory bottle deposit system on 1 January 2022, the year 
2021 was devoted to creating the required infrastructure. COOP Jednota worked hard to get its 
stores ready, make adjustments and select the collection system and the equipment required for 
the collection of cans and PET bottles.

COOP EURO – INTERNATIONAL PURCHASING ALLIANCE 

COOP EURO, a.s. was founded in 2000 and brings together three non-competing Central European 
retail groups: COOP Jednota Slovakia, consumer cooperative (SK), COOP Centrum Družstvo (CZ) and 
COOP Hungary Zrt. (HU).

COOP EURO is important in providing a strong retail partnership, enabling the exchange of business 
know-how and proffering comprehensive information about the joint market and country differen-
ces. It operates on three key Central European markets and has its own COOP Premium private 
label. COOP Premium is a premium quality private label that sits alongside the private labels of the 
COOP EURO members. Products bearing this label are competitively priced compared to branded 
rivals and are of a high quality. By the end of 2021 this category contained more than 100 products.  

COOP JEDNOTA MOBILE APP

The primary aim of the mobile app is to target rapid, direct marketing at customers. In 2021 a number 
of functionalities were added to the app. The main one being that customers can now apply for 
a new card, duplicate cards or update personal data by completing the online form via the app. 
Another new functionality is the list of the telephone numbers of the regional COOP Jednota stores. 
Customers who have downloaded the Shopping card onto their mobiles will automatically receive 
up-to-date information about their shopping and, during the discount period, the discount available 
to them. Users can also read the Jednota magazine online, browse through promotional leaflets and 
create their own shopping lists. 

JEDNOTA MAGAZINE

Jednota magazine was first unveiled to customers in 2003, continuing the tradition of the coope-
rative press. The magazine was initially launched with the idea of reaching out to all COOP Jednota 
customers and accompanying them through the world of shopping, groceries and healthy lifesty-
les. Customers can therefore pick up the magazine instore as a thank you for shopping there. This 
ethos continued to apply in 2021. The 32-page colour magazine is published monthly and reminds 
customers that COOP Jednota Slovakia is the largest Slovak grocery retailer with the largest share 
of Slovak products. The magazine also helps COOP Jednota maintain a close bond with its custo-
mers. It provides up-to-date information about COOP Jednota, novelties, marketing and the work 
of the Foundation, and showcases interesting team members and staff with a long service history. 
The leisure section of the magazine is aimed primarily at women, who tend to be in charge of the 
family shopping and therefore represent an obvious target audience. Our popular sections on co-
oking, food and health or interviews with interesting people are therefore an essential part of the 
magazine. 

NEW TECHNOLOGIES IN COOP JEDNOTA STORES 

Slovak customers have certain ideas about what their ideal store should look like and have growing 
expectations. They like their shops to have a suitable range of fresh, quality produce and to look up-
-to-date with all the latest equipment, but above all they favour a pleasant shopping environment. 
Since 2013 COOP Jednota has been introducing technological innovations into selected stores that 
both simplify the work of staff and help protect the environment and make shopping easier. Some 
of the technological innovations that can be found in COOP Jednota stores are electronic price tags, 
LED pricing in the fruit and vegetable section, self-service checkouts, musical marketing, online 
shopping and mobile shopping. In 2021 LED pricing could be found in 301 COOP Jednota stores. 
COOP Jednota opened its 51st store in 2021, and LED pricing can be found throughout that store 
and is being rolled out across the retail network. With the continuation of the pandemic in 2021 se-
lected stores were also equipped with health protection devices such as germicidal emitters.

CUSTOMER SERVICES 

IN COOP Jednota stores customers can choose from an array of additional services such as CO-
OPkasa, cashback, mobile phone top-ups and loyalty programme discounts. Last year there was 
greater interest in card payments, which was related to the ongoing pandemic. Electronic luncheon 
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Jednota Group members subscribe to and commit to upholding. To ensure the rules are upheld, 
each consumer cooperative has a dedicated adviser responsible for resolving ethical and conduct 
issues arising in relation to the Code of Conduct. By upholding the Code of Conduct, COOP Jednota 
strives to improve staff professionalism and thereby foster customer confidence among COOP Jed-
nota shoppers.

AWARDS RECEIVED

CONSUMER’S CHOICE – BEST NOVELTY 2021
The COOP Jednota retail chain once again retained its reputation as a favourite private label retailer. 
In this large annual consumer survey COOP Jednota numbered among the winners of the Cheese 
category and came top in the Hair Cosmetics category – our first ever prize in a non-grocery cate-
gory. COOP Jednota sells more than 700 private label products and 85% of them come from Slovak 
suppliers.

Consumer’s Choice – Best Novelty 2021 – COOP Jednota winning products;

Cheese: COOP MAMIČKINE DOBROTY CHEESE STRINGS; Hair Cosmetics: COOP BIOVA NETTLE 
SHAMPOO

INTERNATIONAL PRIVATE LABEL ASSOCIATION – GLOBAL AWARD
COOP Jednota’s environmental activities have caught the eye of international experts as well. At 
the prestigious global private label competition, Salute to Excellence Award, in Amsterdam COOP 
bamboo ear buds came first in the Personal Care category. This was the fourth time that the largest 
Slovak retail chain was among the winners, demonstrating that the quality of its private label pro-
ducts extends beyond the Slovak border. The winning bamboo ear buds are part of COOP Jednota’s 
new cosmetic range sold under the Biova private label.

SUPERBRANDS
COOP Jednota came first for the ninth time in the independently judged Superbrand award. This 
title is awarded by an expert panel to labels that reflect a strong brand, the capacity to fulfil pro-
mises, innovate and continually push ahead. Slovak Superbrands has been held in Slovakia for ten 
years now.

TOP YOUNG COMPANY 
Based on a global survey completed by Slovak university students, Junior Chamber International 
Slovakia awarded COOP Jednota Slovakia the prize for TOP young company in 2021 in the Retail 
Chain category.

COMPANY PHILANTHROPY 

The COOP Jednota Foundation was set up in 2001 to provide assistance in the charitable sphere 
through the Foundation programmes. The work of the Foundation therefore draws on the ideas of 
the founders of the original cooperative associations, which were set up primarily to provide mutual 
assistance and support local development.

COOP JEDNOTA GROUP EMPLOYEES

COOP Jednota Slovakia, consumer cooperative, had a  total of 67 employees as of 31 December 
2021, 60% of whom were women. As of 31 December the COOP Jednota system, including the lo-
gistics centres, had 14,000 employees, 85% of whom were women. Of the total number working in 
the consumer cooperatives, more than 11,500 worked in the operating units as of 31 December 
2021. The human resources management and development strategy is rooted in strict adherence to 
equal opportunities. Women represent 49% of staff working in management roles in the consumer 
cooperative

Staff training and development is a key part of human resources management and development 
at all levels of the COOP Jednota management system. In 2021 we continued to follow our policy 
of fostering expertise and management skills in order to build trust and collegial communication in 
the workplace. Fulfilling our priorities amid the ongoing pandemic required us to make substantial 
changes to staff training and required a high degree of organisational flexibility. Online training and 
education dominated both in terms of intensity and inhouse training. We focused on individual de-
velopment needs and on small group training to enable active participation. The online platforms 
enabled greater flexibility and variation in training and motivated staff learning. 

The EDUMIO platform was used for compulsory health and safety training as well as GDPR and per-
sonal data protection training. Selected store staff received training on data backup and on internal 
processes at the regional level. The SEDUO platform, offering more than 250 video courses and a 
number of comprehensive programmes. Staff members could thereby obtain valuable information 
for their professional growth and on healthy living on an individual basis. More than 350 employees 
made active use of the SEDUO platform. We were able to study more than 4,000 courses and spent 
more than 3,200 hours studying. 

As the COOP Leader Academy proved such a success we ran it again for managers in 2021. We con-
tinued the module-based training on authentic persuasive communication, strategic decision-ma-
king, the manager and the team, and stress, emotions and mindfulness. The Leader Academy also 
included one-to-one coaching and the management of projects to be implemented at the regional 
consumer cooperatives. The inhouse trainers, COOP Jednota Group employees, prioritised the ex-
change of information and skills in merchandising, category management and food safety.

We continued with the COOP New Start programme, aimed at training new store staff and providing 
qualifications for those who are interested in a store career but do not have the required qualifi-
cations. In 2021 we succeeded in training 660 new staff members under this programme. We also 
relaunched COOP Talents, which is aimed at existing employees with store management potential. 
In 2021, 22 participants successfully completed the programme. We stuck to our tried and tested 
model for training store managers and representatives, taking account of length of staff experience, 
which has proved more effective because groups can then be tailored according to individual needs 
and development requirements. In 2021 we invested €360,000 in staff training, which represents a 
year-on-year increase of almost 30%. The active use of online training has enabled us to make more 
effective use of the allocated funding without impacting on the quality of the training. 

COOP JEDNOTA CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a key document setting out the standards of conduct and rules of ethics for 
internal and external relations for staff, officials, the various bodies and the consumer cooperatives 
contained within the COOP Jednota Group. It stipulates the ethical values and principles that COOP 
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COOP JEDNOTA SLOVAKIA DEVELOPMENT STRATEGY FOR 2022–2026

The COOP Jednota Group strives to be an appealing modern retailer with good quality goods and 
services, especially home-grown and local food. Our aim is to grow or maintain the Group’s market 
share. We also want to be a unique place that is involved in enhancing the quality of life of our custo-
mers and part of their homeland. The Group seeks to inspire its customers to lead healthy lives, 
protect the country and take responsibility for it. COOP Jednota strives to be a responsible business 
whose actions benefit the community.

THE FOUR PILLARS OF THE STRATEGY  

1. A satisfied customer is the greatest shared value of the COOP Jednota Group. It is the 
customers who decide the future of the COOP Jednota Group and the sustainable develop-
ment of the Group as a whole.

2. Our stores are the most important places of the COOP Jednota Group. It is absolutely es-
sential that we maintain a smooth supply chain, optimise the range specific to the retail 
chain and continue to modernise and expand our retail network, while taking into account 
the environment and sustainability.

3. Creative, satisfied, responsible and reliable employees are key to fulfilling the goals and 
mission of the COOP Jednota Group and guarantee the integrity of the system.

4. The consumer cooperatives provide a helping hand to their members, who are a valuable 
part of the COOP Jednota group and underpin company improvement.

COOP Jednota Slovakia, consumer cooperative, exists in order to support and serve its members, 
the franchises, and to act as the purchasing, service and marketing centre for the COOP Jedno-
ta Group and to represent and protect the cooperatives’ interests vis-à-vis state bodies, interest 
groups and commercial partners.

In January 2022 COOP Jednota Slovakia began operating under a new organisational structure.

GOALS FOR 2022

 To strengthen the position of the COOP Jednota system as the largest grocery retail chain and 
leader in promoting the sale of Slovak groceries.

 To grow the retail turnover of the consumer cooperatives and the overall performance of the 
COOP Jednota Group.

 To strengthen our competitive advantage through proximity to our customers and the unique-
ness of the COOP Jednota system in the Slovak retail market.

 To modernise the COOP Jednota retail chain by opening new stores, renovating existing ones 
and applying new technologies and an environmentally friendly approach. 

 To identify areas of potential synergy with the aim of improving the management and develop-
ment of the COOP Jednota Group.

 To support the financial stability and sustainability of the individual entities within the COOP 
Jednota Group.

HEALTH AND SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMMES

In supporting the healthcare sector, the COOP Jednota Foundation strives to improve the quality of 
medical care for a wide range of patients by purchasing medical equipment for hospitals and he-
althcare facilities in all Slovakia’s regions. In 2021 the Foundation contributed more than €71,000 to 
improve patient care in nine Slovak hospitals.

The Social Assistance Programme was the first programme to be set up after the Foundation was 
established and is still operating today. The main beneficiaries are children and young people with 
congenital diseases and, to a lesser extent, non-profit organisations whose aim is to improve the 
quality of life of sick children. The bulk of the donations are spent on rehabilitation and medical 
equipment for terminally ill children. Under this programme the Foundation distributed more than 
€23,000 to applicants in 2021.

LOCAL COMMUNITY SUPPORT PROGRAMME 

The aim of the local community support programme is to involve the public in resolving local issues 
and improving the local area. All consumer cooperatives in the COOP Jednota Group actively par-
ticipate in the programme, helping the Foundation to improve the quality of life in rural and town 
communities and foster a sense of belonging among community members.

Each year the programme is more successful and the numbers applying for small community pro-
ject grants rises. In 2021 the programme entered into its fifth year and 792 organisations 1,380 sub-
mitted applications, representing an increase of 74% on the previous year. The increase in interest 
was stimulated through a targeted campaign and the launch of online applications. 

In the fifth year of the programme the Foundation contributed a total of €178,000 to 26 community 
projects. 

TWENTY YEARS OF THE COOP JEDNOTA FOUNDATION

Over the last 20 years the COOP Jednota Foundation has bought or helped buy 227 medical devices, 
investing almost €1.5 million. It has distributed more than €317,000 in social assistance and provi-
ded €120,000 in financial assistance in the aftermath of floods and natural disasters.

The Jednota Program for School Kids is now in its 14th year and in this time the Foundation has 
helped improve sports opportunities for pupils at primary and 8-year secondary school by contribu-
ting almost €2.1 million. In the 12 years of the Don’t Leave them Hanging Around programme, which 
is aimed at helping children and young people make good use of their free time, the Foundation 
distributed grants totalling almost €479,000.

The Local Community Support Programme has been running for five years and in that time the Fo-
undation has spent almost €756,000 supporting 129 projects aimed at the preservation of cultural 
values, sport and education, environmental protection and awareness, building community facilities 
and other local initiatives. 

In the two decades of its existence the COOP Jednota Foundation has spent more than €5.2 million 
on better equipment for hospitals, clinics, preschools and primary schools, local sports clubs, lei-
sure centres, as well as on flood and natural disaster relief, educational support, Slovak villages and 
social assistance for individuals.
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 To optimise the instore product range according to store format, including the private label range.

 To ensure the logistics centres have sufficient supplies of core commodities.

 To develop COOP Jednota‘s brand promotion and enhance the image attributes of the private 
labels, while taking account of the environment.

 To improve and expand additional customer services at POS terminals in COOP Jednota stores.

 To grow the sale of fruit and vegetables throughout the COOP Jednota system and increase its 
contribution to total retail turnover.

 To improve and expand additional customer services in the COOP Jednota system.

 To continue with the COOP Jednota Group‘s work on environmental policy.

 To manage the joint purchase of energy for the COOP Group and promote the use of alternative 
energy sources.

 To expand the digitalisation of processes using online technologies and to boost digital market-
ing tools. 

 To harmonise the use of technologies and software within the COOP Jednota Group to make 
more effective use of the available data.

 To push for proportionate laws and regulations applicable to the business activities of the COOP 
Jednota Group, with the aim of ensuring that they do not increase the regulation, cost and ad-
ministrative burden of doing business. 

 To provide support when setting and implementing human resource management and develop-
ment processes to improve employee performance and engagement.

 To create new training programmes to connect business needs, technologies and professionalism.

 To promote the transfer of the latest trends and knowledge, including from abroad, into practice.
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