
 

 
 

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo  
 
 
COOP Jednota Krupina darovala školákom v Krupine nové ihrisko 
 
Krupina, 21. september - COOP Jednota Krupina podporila sumou 7 500 eur vznik nového detského 
ihriska, ktoré vyrástlo v areáli Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine. Lezecká zostava 
bola slávnostne otvorená za účasti predsedu predstavenstva COOP Jednoty Krupina,  Jozefa 
Vahančíka, riaditeľa školy, Maroša Skopala, ako aj žiakov a učiteľov zo školského klubu Stonožka. 
V novom školskom roku si Základná škola E. M. Šoltésovej v Krupine pripomína 60. výročie založenia.  
 
„Keď nás základná škola E. M. Šoltésovej požiadala o spoluprácu v rámci financovania projektu pre deti, 
nemuseli sme dlho váhať. Deti sú naša budúcnosť a preto som presvedčený, že podpora školských 
projektov, ktoré rozvíjajú ich zručnosti majú v našej spoločnosti veľký význam. Už začiatkom roka sme 
finančne podporili zakúpenie telovýchovného náradia a náčinia pre Materskú školu v Krupine v rámci 
projektu Rozhýbme škôlku. Základnej škole, jej žiakom, rodičom a učiteľom želáme všetko najlepšie  
k jubileu a želáme, aby im nové detské ihrisko slúžilo čo najdlhšie, “ uviedol predseda predstavenstva 
COOP Jednota Krupina, Jozef Vahančík.  
 
COOP Jednota Krupina sa dlhodobo angažuje v podpore projektov lokálnych komunít v regióne 
stredného Slovenska. „Spoločenská zodpovednosť, nezištnosť a dobrovoľníctvo boli odjakživa úzko 
späté s družstevníctvom. Záleží nám na tom, aby sa našim zákazníkom v regiónoch, kde pôsobíme žilo 
lepšie a práve preto pravidelne podporujeme rôzne projekty,“ dodal J. Vahančík. Regionálne družstvo 
svojimi aktivitami pravidelne pomáha s výsadbou a údržbou zelene, s propagáciou slovenských tradícií 
v rámci kultúrnych podujatí v regióne, s rozvojom športových aktivít, ale aj so zlepšovaním zdravotnej 
starostlivosti v nemocniciach a v opatrovateľských zariadeniach. Už niekoľko rokov je COOP Jednota 
Krupina partnerom banskobystrickej Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, v ktorej 
v spolupráci s Nadáciou COOP Jednota nedávno podporili zakúpením  multifunkčných kresiel určených 
na polohovanie a bezpečný presun pacientov jednotlivých oddelení.    
 
 
PROFIL SPOLOČNOSTI  
COOP Jednota Krupina, SD je najväčšie regionálne spotrebné družstvo, ktoré prevádzkuje 157 predajní 
v 11 okresoch a 4 krajoch Slovenska. Predajne sú situované najmä na strednom Slovensku od malých 
obcí s pár stovkami obyvateľov až po krajské mesto Banská Bystrica.  
 
 







 


