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PRÍHOVOR

Vážené dámy, vážení páni,
rok 2016 sa niesol v znamení významných udalostí, ktoré, dovolím si povedať, môžu zásadným spôsobom ovplyvniť chod dejín. Zatiaľ nevieme, či k lepšiemu alebo k horšiemu, boli však tak dôležité, že sú
neopomenuteľné a nám nezostáva nič iné ako s napätím čakať, aké zmeny nám prinesú.
Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bolo zvládnuté dobre, ale je už dávno minulosťou.
Poznačené bolo hlavne významnou udalosťou, ktorá sa udiala vo Veľkej Británii, keď pri referende o jej vystúpení či zotrvaní v Únii sa britskí voliči rozhodli dať Európe „Goodbye“. Analytici tvrdia, že to bude mať
pre obe strany a aj pre ich postavenie vo svete nepriaznivý dopad.
Taktiež signál, ktorý vyslala Amerika voľbou nového prezidenta na čelo USA, zatiaľ nie je celkom dešifrovaný
a len postupne sa skladá mozaika ďalšieho smerovania krajiny v celosvetovom kontexte.
A čo u nás doma, na Slovensku?
Makroekonomické výsledky Slovenska v roku 2016 sú v porovnaní s ostatnými členmi Európskej únie veľmi
dobré. Prírastok hrubého domáceho produktu dosiahne podľa väčšiny prognóz hodnotu pohybujúcu sa
na hranici 3,6 %, čo bude zrejme jeden z najvyšších prírastkov v rámci spoločenstva. Rovnako sa
pravdepodobne podarí dodržať zámer dosiahnuť deficit rozpočtu verejnej správy pod 2 % hrubého
domáceho produktu a miera vykazovanej nezamestnanosti sa v súčasnosti dostala na hranicu 9 %.
Deflácia celková sa pohybovala na úrovni 99,5 % a pri potravinách to bolo ešte menej – 97,2 %.
Tieto pozitívne trendy zatienilo hodnotenie stavu konkurencieschopnosti Slovenska a tým aj kvality
podnikateľského prostredia samotnými podnikateľmi. V porovnaní s krajinami V4 Slovensko silne zaostáva
za Poľskom a Českou republikou vo viacerých oblastiach.
Podnikateľské subjekty v predchádzajúcom roku podľa prieskumu SOPK najviac trápili: vysoká administratívna záťaž, byrokracia, zvyšovanie daňového zaťaženia, zvyšovanie odvodového zaťaženia, nestabilná,
komplikovaná legislatíva a jej časté zmeny, problémy zamestnávania zahraničných pracovníkov, vrátane
otázky minimálnej mzdy.
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Keď sa prenesieme z makroekonomiky do podmienok družstevného obchodu a chceli by sme bilancovať
z pozície COOP Jednoty Slovensko, tak dosiahnuté výsledky vcelku naplnili naše očakávania. Je pravdou, že
sme neboli skokanmi roka, čo sa týka nárastu výkonových ukazovateľov. Skôr môžeme hovoriť o trvalom, aj
keď len pozvoľnom raste. Obzvlášť nás teší, že väčšina družstiev posilnila svoje pozície. Je tiež pravdou, že
časť nízkovýkonových družstiev stagnuje a nedokáže tvoriť dostatok zdrojov na rozvoj. Práve tento stav ich
má nabádať hľadať riešenia v integrácii nielen činností, ale aj subjektov.
Rok 2016 bol pre skupinu COOP Jednota nielen rokom volebným, keď sa hodnotilo predchádzajúce päťročné
obdobie, ale to bol aj ten správny čas na prípravu a nasadenie Stratégie rozvoja spotrebných družstiev
na ďalšie obdobie do roku 2021.
COOP Jednoty prijali do budúcnosti víziu udržať si pozíciu najväčšieho predajcu potravín a orientovať sa
hlavne na domácu produkciu. Využiť pritom všetky možnosti a nástroje na kompletnú starostlivosť o zákazníkov a taktiež o zamestnancov.
Dámy a páni,
chcem vám touto cestou úprimne poďakovať za vašu podporu a za všetko, čo ste v prospech družstevného
obchodu a celej skupiny COOP Jednota v minulom roku urobili.
´
Prajem vám hlavne pevné zdravie a pozývam vás do ďalšej aktívnej spolupráce pri napĺňaní
spoločnej
stratégie.

Ing. Gabriel Csollár
predseda predstavenstva
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PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKO,
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

NOVÉ ZÁMKY

KRUPINA

ČADCA

ŽILINA

ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ COOP JEDNOTY SLOVENSKO

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

•

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

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

Právna forma: družstvo
Počet členov k 31. 12. 2016: 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 napomôcť, aby si skupina COOP
Jednota udržala svoju pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca na trhu a pozíciu kľúčového
predajcu potravín na Slovensku.

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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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.
V decembri 2016 Členská schôdza COOP Jednoty Slovensko volila členov predstavenstva a kontrolnej komisie na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

PREDSTAVENSTVO
Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho
záležitostiach, s výnimkou tých, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy družstva vyhradili inému orgánu.
Počet členov predstavenstva je 21.
V decembri 2016 boli do Predstavenstva COOP Jednoty Slovensko na obdobie 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021 zvolení
nasledovní členovia:

8

Ing. Gabriel Csollár

predseda predstavenstva

JUDr. Martin Katriak

podpredseda predstavenstva

Ing. Július Belovič

COOP Jednota Galanta, 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. Štefánia Gočalová

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Ing. Vladimír Habaj

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo

Ing. František Hric

COOP Jednota Vranov nad Topľou, 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. Igor Matejov

COOP Jednota Trenčín, 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

Peter Šipčiak

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

Ábel Tužinský

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo

Ing. Bohuslav Uváčik

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Ing. Jozef Vahančík

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
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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 je 7.
V decembri 2016 boli do Kontrolnej komisie COOP Jednoty Slovensko na obdobie 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
zvolení nasledovní členovia:
Ing. Mária Švecová

predsedníčka kontrolnej komisie
COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo

Mgr. Anna Betušťáková

podpredsedníčka kontrolnej komisie
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo

Ing. Vladimír Čuchran

COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo

Štefan Dubec

COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo

Mgr. Roman Gubčo

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

JUDr. Štefan Koľ

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo

JUDr. Koloman Škuliba

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ COOP JEDNOTY
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VEDENIE COOP JEDNOTY SLOVENSKO
Ing. Gabriel Csollár
predseda
Absolvoval štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, študijný
odbor ekonomika a riadenie vnútorného obchodu. V systéme spotrebných družstiev začal pracovať v roku 1984 v Jednote Nitra. V roku 1989
bol zvolený za predsedu predstavenstva Jednoty Nitra a túto funkciu
vykonáva doposiaľ. V COOP Jednote Slovensko je na poste predsedu
predstavenstva od 1. 1. 2007. Pod jeho priamym riadením je sekcia družstevných záujmov, sekcia obchodu, ekonomická sekcia, odbor informačných technológií a kancelária predsedu.

JUDr. Martin Katriak
podpredseda a vrchný riaditeľ sekcie družstevných záujmov
Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975 pracoval v Slovenskom zväze spotrebných družstiev
na rôznych pozíciách. V roku 1991 bol zvolený za podpredsedu predstavenstva a funkciu vykonáva podnes. Súčasne je aj vrchným riaditeľom
sekcie družstevných záujmov, v rámci ktorej riadi odbor družstevných
záujmov, odbor legislatívny a právny a redakciu časopisu Jednota.

Ing. Ján Bilinský
vrchný riaditeľ sekcie obchodu
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, študijný odbor ekonomika vnútorného obchodu. V rokoch 1983 až 2000 pracoval v Jednote Vranov nad Topľou. V roku 2000 sa stal riaditeľom Zemplínskej
Veľkoobchodnej Spoločnosti, a.s., v Trebišove. Od roku 2007 je vrchným riaditeľom sekcie obchodu v COOP Jednote Slovensko, kde riadi
odbor nákupu, odbor marketingu a odbor správy reťazcov.

JUDr. Peter Siman
vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie
Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach.
V systéme spotrebných družstiev začal pracovať od roku 1978, najskôr
v Jednote Brezno a od roku 1979 v Slovenskom zväze spotrebných
družstiev, kde v rokoch 1996 až 2001 vykonával funkciu podpredsedu.
Od roku 2002 pracuje v COOP Jednote Slovensko ako vrchný riaditeľ
ekonomickej sekcie, v rámci ktorej riadi odbor finančný a odbor služieb
a správy majetku.
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ČLENOVIA COOP JEDNOTY SLOVENSKO
A ČLENSKÁ ZÁKLADŇA SKUPINY COOP JEDNOTA
Členmi COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo, môžu byť výlučne právnické osoby. K 31. 12. 2016
mala COOP Jednota Slovensko 30 členov. Sú to jednotlivé regionálne spotrebné družstvá, ktoré sú samostatnými právnickými osobami. Z nich 26 COOP Jednôt vykonáva obchodnú činnosť v rámci obchodnej
skupiny COOP Jednota a 4 spotrebné družstvá vykonávajú inú činnosť. Členovia COOP Jednoty Slovensko
konajú a vystupujú v právnych vzťahoch samostatne.
Jednotlivé COOP Jednoty evidujú vlastnú členskú základňu, ktorú tvoria fyzické osoby a právnické osoby
alebo len fyzické osoby. Stav členskej základne skupiny COOP Jednota k 31. 12. 2016 predstavoval 154 426
členov – fyzických osôb.

220. VÝROČIE NARODENIA SAMUELA JURKOVIČA
Vo februári 2016 si v Brezovej pod Bradlom predstavitelia 4 družstevných organizácií pôsobiacich na Slovensku, združených v Družstevnej únii SR, pripomenuli 220. výročie narodenia Samuela Jurkoviča, zakladateľa
družstevníctva na Slovensku. Dnešné družstvá, ktoré združuje COOP Jednota Slovensko, COOP PRODUKT
SLOVENSKO, Slovenský zväz bytových družstiev a Zväz poľnohospodárskych družstiev, by určite neexistovali, ak by na Slovensku nepôsobili také osobnosti, akou nepochybne bol aj Samuel Jurkovič.
Bol učiteľom, notárom, národovcom a hlavne zakladateľom slovenského družstevníctva. Myšlienka založiť
ľudový peňažný spolok mohla vzniknúť len u človeka, ktorý celé svoje bytie a um dal do služieb ľudu a národa. Múdrosť, rozhľadenosť, spolu s priateľskými a intelektuálnymi stykmi so slovenskou vzdelanostnou
špičkou tých čias, mu dali vedomostný základ pre tento jedinečný čin. Spolok gazdovský, ktorý založil dňa
9. februára 1845, predstavoval na tú dobu priekopnícky počin a následne podľa jeho vzoru vznikali ďalšie
gazdovské spolky. I keď nežičlivé podmienky vtedajšieho Rakúsko–Uhorska spôsobili, že Spolok gazdovský
ukončil svoju činnosť v roku 1851, položil základy slovenskému úverovému družstevníctvu a je považovaný
za peňažného pioniera Európy. Začiatkom 20. storočia sa na pôvodných princípoch začali vytvárať potravinové družstvá, z ktorých sa neskôr vyprofilovali spotrebné družstvá so základnými družstevnými princípmi
ako rovnosť, svojpomoc a čestnosť. V súčasnom období sú spotrebné družstvá zastrešované COOP Jednotou Slovensko.
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA
O HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

NITRA

GALANTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

TRNAVA

ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ COOP JEDNOTY SLOVENSKO

VÝKONY SKUPINY COOP JEDNOTA A TRHOVÁ POZÍCIA
COOP Jednoty – spotrebné družstvá, zaoberajúce sa obchodnou činnosťou, zrealizovali v roku 2016 maloobchodný obrat v celkovej výške 1,264 mld. eur, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast maloobchodného
obratu o 1 %.
Tržby COOP Jednôt z predaja tovaru boli vo výške 1,059 mld. eur a medziročne vzrástli o 1,6 %.
Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli tržby v celkovej výške 0,499 mld. eur a oproti roku 2015
zaznamenali nárast o 1 %.
Súhrnné tržby skupiny COOP Jednota z maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v roku 2016 boli vo výške
1, 558 mld. eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast o 1,4 %.
Dosiahnuté výsledky za rok 2016 naplnili očakávania COOP Jednoty Slovensko, keďže aj napriek prehlbujúcej
sa deflácii v hospodárstve oproti roku 2015, osobitne v potravinách, dokázali spotrebné družstvá a logistické
centrá zvýšiť celkové výkony v porovnaní s predchádzajúcim rokom a udržať si aj napriek silnej konkurencii
pozíciu lídra na trhu s potravinami.
Tak ako každý podnikateľský subjekt, aj COOP Jednoty a logistické centrá skupiny COOP Jednota, sa snažia
o dosahovanie čo najvyšších výkonov a hospodárskych výsledkov, aby mohli ďalej rásť a rozvíjať sa. Vedeli
by si veľmi dobre predstaviť aj vyššie medziročné nárasty svojich tržieb, no je niekoľko faktorov, ktoré rozvoju
podnikania na Slovensku nenapomáhajú. Je to napríklad vysoká miera nestability podnikateľského prostredia. Preto sa COOP Jednota Slovensko aj v priebehu roka 2016 snažila dávať námety a návrhy u zodpovedných predstaviteľov zákonodarného orgánu, exekutívy a ústredných inštitúcií, ako podnikateľské prostredie
na Slovensku vylepšovať.
Ďalšou bariérou v raste COOP Jednôt je aj vysoké administratívne zaťaženie, ktoré im, a aj ostatným predajcom niektoré zákony priniesli. Napríklad zákon o odpadoch vyvolal veľmi napätú situáciu a pokiaľ nedôjde
k jeho reálnej novele, budú ekonomické dopady tohto zákona na mnohé podnikateľské subjekty, vrátane
COOP Jednôt veľmi negatívne.
Nemalým problémom pre celý retail sa už v roku 2016 silno ukázal nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
na Slovensku a keďže o učebné odbory predavač/predavačka, ale aj iné odbory na stredných odborných
učilištiach je veľmi nízky záujem, nie je preto predpoklad, že sa situácia v tejto oblasti v blízkej budúcnosti
zmení.
Nakoľko sa napriek všetkým snahám nepodarilo presvedčiť zákonodarcov o neprimeranosti pokút v obchode vo vzťahu k spoločenskej nebezpečnosti pochybenia, stále visí nad predajcami potravín hrozba miliónových pokút, čo môže byť pre každý subjekt likvidačné.
V roku 2016 sa však aj napriek vyššie uvedeným problémom podarilo v rámci obchodných aktivít otvoriť
niekoľko nových predajní. Väčšinou to boli predajne formátu SUPERMARKET a väčšie POTRAVINY, ale aj veľkoplošný formát Tempo SUPERMARKET, čím sa zvýšila prestíž družstevného maloobchodu.
Prevažná väčšina COOP Jednôt sa posilnila. Zostali však nezodpovedané otázky, ako ďalej pri nízkovýkonových družstvách, na čo určite bude potrebné nájsť odpoveď v blízkej budúcnosti.
COOP Jednota Slovensko koncom roka 2016 pripravila a predstavenstvu predložila tézy Stratégie rozvoja
skupiny COOP Jednota na roky 2017 – 2021, ktoré boli následne rozpracované do konkrétnych bodov za jednotlivé oblasti a činnosti. Nástroje novoprijatej stratégie by mali zabezpečiť spoločenskú a ekonomickú prosperitu spotrebných družstiev a poskytovať im nástroje na udržanie si trhového podielu a pozíciu kľúčového
predajcu potravín na Slovensku.
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MALOOBCHODNÝ OBRAT SKUPINY COOP JEDNOTA
ZA OBDOBIE 2012 – 2016 (V MLD. EUR)

1,3

1,171

1,211

1,226

1,253

1,264

2012

2013

2014

2015

2016

MOO

1,2
1,1
1,0

ROK

SPROSTREDKOVANÝ NÁKUP CEZ COOP JEDNOTU SLOVENSKO
PRE ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ ZA OBDOBIE 2012 – 2016 (V MLD. EUR)

0,8

0,587

0,606

0,600

0,632

0,651

2012

2013

2014

2015

2016

NÁKUP

0,6
0,4
0,2
0,0
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ROK

MALOOBCHODNÝ OBRAT SKUPINY COOP JEDNOTA
ZA ROK 2016 (V EUR)
SKUPINA COOP JEDNOTA

1 264 283 676

COOP Jednota Nové Zámky

111 598 103

COOP Jednota Krupina

108 904 940

COOP Jednota Čadca

84 948 334

COOP Jednota Žilina

83 441 608

COOP Jednota Nitra

79 657 852

COOP Jednota Galanta

77 923 611

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

61 666 496

COOP Jednota Trnava

61 027 519

COOP Jednota Prievidza

59 975 087

COOP Jednota Senica

57 710 876

COOP Jednota Trenčín

53 570 843

COOP Jednota Dunajská Streda

50 181 472

COOP Jednota Prešov

50 020 007

COOP Jednota Námestovo

41 368 200

COOP Jednota Topoľčany

38 360 769

COOP Jednota Žarnovica

37 140 795

COOP Jednota Martin

36 774 444

COOP Jednota Brezno

27 010 007

COOP Jednota Vranov nad Topľou

26 052 283

COOP Jednota Trstená

22 631 935

COOP Jednota Levice

21 887 515

COOP Jednota Poprad

18 659 973

COOP Jednota Michalovce

15 124 180

COOP Jednota Revúca

14 082 868

COOP Jednota Humenné

13 792 255

COOP Jednota Komárno

10 771 704

VÝROČNÁ SPRÁVA
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MALOOBCHODNÉ REŤAZCE
Spotrebné družstvá riadia celkovo 2 214 prevádzkových jednotiek, vďaka čomu je COOP Jednota najväčší
reťazec na Slovensku s najrozsiahlejšou obchodnou sieťou.
Pre zachovanie jednotnosti a zjednodušenie riadenia je väčšina predajní, k 31. 12. 2016 ich bolo 2 153, zaradených do troch maloobchodných formátov: POTRAVINY, SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET.
V skupine COOP Jednota v roku 2016 pribudlo 22 nových predajní a 106 predajní bolo zrekonštruovaných
alebo zmodernizovaných. Tieto predajne boli väčšinou preradené aj do vyššieho formátu s cieľom ponúknuť
zákazníkom nielen širší sortiment a zvýšiť kvalitu služieb, ale predovšetkým im poskytnúť moderný obchod
pre ich dennodenný nákup a zabezpečiť príjemný zážitok z nákupu.

V reťazci POTRAVINY prevádzkujú COOP Jednoty 1 704 predajní. Do tohto formátu sú zaradené predajne
s rozlohou do 200 m². Zákazník si v týchto menších predajniach môže pohodlne a rýchlo nakúpiť potraviny
každodennej spotreby, ako aj väčšinu obľúbených výrobkov Vlastnej značky COOP Jednota. Predajne POTRAVINY sa nachádzajú predovšetkým na vidieku, ale aj v malých mestách a na sídliskách.

Do reťazca SUPERMARKET bolo ku koncu roka 2016 zaradených 430 predajní, ktoré sú s rozlohou od 200 m²
do 1 000 m². Tento obľúbený formát ponúka svojim zákazníkom široký sortiment potravinárskych výrobkov
Vlastnej značky COOP Jednota, ale aj brandových výrobkov, priemyselný a drogistický tovar. Predajne COOP
Jednota SUPERMARKET sa nachádzajú predovšetkým v mestách, ale aj vo väčších obciach.

Predajne Tempo SUPERMARKET sú najväčšie predajne v sieti COOP Jednota s rozlohou predajnej plochy
nad 1 000 m². V roku 2016 pod týmto logom bolo na Slovensku celkovo 19 predajní.
Cieľom reťazca Tempo SUPERMARKET je uspokojiť náročné požiadavky zákazníkov, ponúkať široký sortiment čerstvých tovarov, výrobkov Vlastnej značky COOP Jednota. V reťazci Tempo SUPERMARKET sa kladie
dôraz na čerstvosť, kvalitu a správne vystavenie tovaru. Rovnako rekonštruujeme a modernizujeme predajne
za účelom skvalitnenia nákupu.

POČTY PREDAJNÍ PODĽA MALOOBCHODNÝCH FORMÁTOV

Reťazec

Stav k 31. 12. 2016

POTRAVINY
SUPERMARKET
Tempo SUPERMARKET
SPOLU

SUPERMARKET
48 %

1 704
430
19

POTRAVINY
44 %

2 153
Tempo
SUPERMARKET
8%
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REŤAZEC LOGISTICKÝCH CENTIER
V oblasti logistiky zastrešuje COOP Jednota Slovensko 10 logistických centier skupiny COOP Jednota.
V roku 2016 rozšírili niektoré logistické centrá svoju funkcionalitu a realizovali rôzne rozvojové projekty, zamerané na modernizáciu budov a technológií. Nepochybne tým prispeli k zvyšeniu úrovne služieb, ktoré
logistické centrá COOP Jednotám a ich predajniam poskytujú.
V júni 2016 bolo do prevádzky uvedené nové logistické centrum COOP Trenčín – LC, a.s., so skladovou plochou takmer 6-tis. m2, ktoré poskytuje logistické služby COOP Jednote Trenčín.
Do reťazca logistických centier skupiny COOP Jednota patria:

•

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

•

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť, Levice

•

COOP VOZ, a.s., Trnava

•

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s., Krupina

•

COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš

•

COOP JLC, a.s., Kostolné Kračany

•

Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s., Trebišov

•

LC Sabinov, a.s., Sabinov

•

COOP-TATRY, s.r.o., Prešov

•

COOP Trenčín – LC, a.s.

PODIELY LOGISTICKÝCH CENTIER NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH
LOGISTICKÝCH CENTIER

VDP LEVICE
18 %

LC Horný Hričov
22 %

LC SABINOV
5%
VOZ TRNAVA
15 %

COOP TATRY
3%
ZVOS
5%
JLC Kostolné Kračany
10 %
COOP Trenčín
1%

LC STRED
12 %
LC SEVER
9%
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MARKETINGOVÉ AKTIVITY
Všetky marketingové a komunikačné aktivity v roku 2016 boli zamerané na podporu kľúčových imidžových
atribútov ako slovenskosť, čerstvosť, kvalita, blízkosť, udržanie pozície lídra v spontánnej znalosti značiek
(TOP of mind) a taktiež na podporu obchodných a strategických cieľov. Pre dosiahnutie týchto cieľov sme
použili nástroje ako sú imidžové kampane, produktové kampane, spotrebiteľské súťaže, vernostné akcie, ako
aj komunikáciu cez sociálne siete. Hlavným nosičom komunikačných posolstiev boli hrdinovia konceptu
Bača a honelník, ktorí svojím humorom vedia vždy zabaviť.

IMIDŽOVÉ AKTIVITY – PODPORA ZNAČKY COOP JEDNOTY
Cieľom imidžových aktivít je kontinuálne budovanie povedomia o značke COOP Jednota ako o najväčšom domácom predajcovi a špecialistovi
na potraviny, s dôrazom na vybrané imidžové atribúty. Z týchto aktivít
môžeme spomenúť jesennú imidžovú kampaň na vlastnú značku, ktorá
bola v roku 2016 najväčšou a stala sa kampaňou mesiaca september
na portáli mediálne.etrend.sk. Ide o pravidelnú anketu o najlepších slovenských reklamách, v ktorej hlasuje najväčšia reklamná porota na Slovensku. Je do nej zapojených vyše tisíc profesionálov z mediálnej, reklamnej či marketingovej brandže, študenti komunikačných odborov
či jednoducho fanúšikovia reklamy. Slogan kampane Rozumieme vašej
chuti reprezentoval bohatý výber tradičných, kvalitných slovenských
výrobkov pod značkou COOP Jednota Tradičná kvalita. Tejto kampani
predchádzali dve mediálne kampane na podporu slovenských potravín.
Prvá bola realizovaná v máji a druhá v auguste 2016.
V rámci doplnkových komunikačných aktivít, ktoré dotvárajú celkový
imidž najväčšieho domáceho obchodného reťazca a špecialistu na potraviny, je COOP Jednota opakovane partnerom pri vybraných TV programoch, ktoré majú už svoje stabilné miesto medzi divákmi RTVS, tešia sa
ich veľkej obľube, o čom svedčia aj dosahované výsledky sledovanosti.
Úspešným projektom je relácia Slovensko chutí. Je to relácia o varení
a regionálnych špecialitách, ktorá sa stala divácky atraktívnou.
Ďalším veľmi obľúbeným televíznym programom je šou Milujem Slovensko, s hlavnými aktérmi – moderátorom Martinom Nikodýmom a kapitánmi 2 súťažných tímov Adelou Banášovou a Danom Danglom. Relácia
sa v roku 2016 v rámci sledovanosti opätovne zaradila do rebríčka TOP
10 nasledovanejších programov na Slovensku.

PRODUKTOVÉ KAMPANE
Rok 2016 priniesol v produktovej komunikácii niektoré inovácie. Nosným prvkom produktových kampaní
zostávajú stále inzertné noviny, vydávané pre jednotlivé typy predajní COOP Jednota. Inovácie vo forme
nového dizajnu a vyššieho počtu strán sa týkali inzertných novín pre formáty SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET, čím sa reagovalo na aktuálne trendy v produktovej komunikácii a čoho výsledkom je prehľadná, príjemná, moderná prezentácia aktuálnej ponuky tovarov. Súbežne s inzertnými novinami prebiehala aj
mediálna podpora. V porovnaní s rokom 2015 bolo do mediálnej podpory investovaných o 50 % viac prostriedkov, čím sa zvýšila intenzita a frekvencia jednotlivých kampaní.

18

PRISPIEVAME K UDRŽIAVANIU TRADÍCIÍ NAŠEJ KRAJINY

SPOTREBITEĽSKÉ SÚŤAŽE
Veľkonočné a vianočné sviatky sú v COOP Jednote už tradične spájané so spotrebiteľskými súťažami o atraktívne ceny. Výnimkou nebol ani rok 2016, v ktorom sa medzi šťastných výhercov rozdalo
15 osobných automobilov, nákupné poukážky v hodnote viac ako 130 000 eur, 1 160 zlosovateľných výhier a viac ako 400 000 okamžitých výhier. Počas vianočnej súťaže prišlo historicky najviac súťažných
bločkov a atakovala sa hranica 1,8 mil. kusov vrátených súťažných žrebov.

VERNOSTNÁ AKCIA – ZÍSKAJTE ICH VŠETKY
V roku 2016 pripravila COOP Jednota pre svojich zákazníkov aj vernostnú aktivitu cielenú na rodiny s deťmi, v ktorej zákazníci za svoje nákupy mohli získať poháre zdarma.
Išlo o prvú aktivitu tohto druhu realizovanú v predajniach
COOP Jednota a celkovo sa počas tejto kampane rozdalo
v priebehu jedného mesiaca viac ako 1 mil. pohárov. Poháre sa začali rozdávať po úspešnom uvedení premiéry
animovaného filmu Hľadá sa Dory, ktorého hlavní hrdinovia
tvorili ústredný motív pohárov rozdaných počas tejto akcie.
Okrem toho bola kampaň podporená aj cez viacero sprievodných aktivít a súťaží, či už na vytvorenej samostatnej
internetovej stránke, alebo na Facebooku, kde aktívni zákazníci mohli vyhrať lístky do kina, ako aj množstvo ďalších
cien s motívom filmu Hľadá sa Dory.

VÝROČNÁ SPRÁVA
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ONLINE KOMUNIKÁCIA
Online prostredie a jeho nástroje sú súčasťou komunikačných kampaní COOP Jednoty. V roku 2016 sa komunikovalo intenzívnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Výrazne sa navýšili mediálne rozpočty najmä
na videoreklamu a niektoré produktové kampane boli nasadené len v online prostredí. Pri realizácii týchto
kampaní sme sa snažili s hlavnou myšlienkou TV kampaní ďalej pracovať a kreatívne ju rozvíjať. Takýmto
rozšírením kampaní v roku 2016 bola „Veľká šibačková reprezentácia“ počas Veľkej noci a na konci roka „Vianoční hľadači“, v ktorej sme využili nástroj GOOGLE street view a súťažiaci tak mohli virtuálne navštíviť každú
jednu predajňu COOP Jednota. Aj vďaka týmto aktivitám na korporátnej Facebook stránke pribudlo 30 000
nových fanúšikov.

PODPORA PREDAJA SLOVENSKÝCH POTRAVÍN
Podpora domácich slovenských výrobcov potravín a dostupnosť čo
najväčšieho počtu slovenských výrobkov na pultoch predajní je dlhoročnou iniciatívou a prioritou skupiny COOP Jednota. Až 74 %-ný podiel
slovenskej produkcie v ponuke COOP Jednoty je výsledkom dlhoročnej práce a korektných vzťahov s našimi domácimi obchodnými partnermi. COOP Jednota je aktívna vo viacerých projektoch zameraných
na podporu predaja slovenských výrobkov, ako napríklad Značka kvality a Slovenská mliečna rodina. V roku 2016 sme realizovali aj vlastnú
marketingovú podporu a dve mediálne kampane spojené so špeciálnym vydaním inzertných novín s tematickým zameraním na slovenské
výrobky. Ďalším projektom na podporu predaja domácich produktov
je aj súťaž slovenských vín Zlatá réva.

SÚŤAŽ ZLATÁ RÉVA 2016
Deviaty ročník súťaže o víno roka COOP Jednoty priniesol opäť na pulty našich predajní výber kvalitných slovenských vín. Do súťaže sa mohli
zapojiť všetci slovenskí producenti vín. V rámci 5 súťažných kategórií
vzišlo zo všetkých prihlásených 7 víťazných vín, ktoré si zákazníci mohli
kúpiť už pred Vianocami 2016 a taktiež počas celého roka 2017 v predajniach SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET.
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VLASTNÁ ZNAČKA COOP JEDNOTA
Rok 2016 môžeme z pohľadu Vlastnej značky COOP Jednota hodnotiť ako rok stabilný. Jednou z významnejších zmien, ktorú sme v tomto roku realizovali, bolo preradenie výrobkov z hniezda Špeciálna výživa
pod kategóriu Tradičná kvalita. V konečnom hodnotení sa však celkový počet tovarov vlastnej značky
v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenil a zostal ustálený na čísle 751.
COOP JEDNOTA Slovensko garantuje spotrebiteľom deklarovanú kvalitu tovarov predávaných pod značkou
COOP Jednota. Pravidelne vykonávané kontroly kvality všetkých výrobkov potvrdzujú skutočnosť, že nám
na kvalite skutočne záleží a naším zámerom je v tom, samozrejme, aj pokračovať.

Výrobky v obaloch COOP Jednota sú rozdelené do 3 základných kategórií:

DOBRÁ CENA
TRADIČNÁ KVALITA
PREMIUM

1. KATEGÓRIA DOBRÁ CENA
V kategórii Dobrá cena bolo ku koncu roka 2016 celkovo 121 výrobkov. Tieto tovary sú
súčasťou denných nákupov našich zákazníkov a v celkovom predaji výrobkov vlastnej
značky sú druhou najsilnejšou kategóriou. S meniacou sa dobou a s rôznymi trendmi
v stravovaní sa mení aj správanie spotrebiteľa, čo môže mať v budúcnosti za následok
aj zmeny v podieloch jednotlivých kategórií vlastnej značky.

2. KATEGÓRIA TRADIČNÁ KVALITA
Tradičný a kvalitný! Presne to je optimálna kombinácia vlastností, ktoré charakterizujú
výrobky patriace pod značku Tradičná kvalita. Držiac sa uvedenej myšlienky sme z tejto kategórie urobili za 17 rokov jej existencie absolútneho lídra vo výrobkoch Vlastnej
značky COOP Jednota.

HNIEZDO MAMIČKINE DOBROTY
Máte radi „šmirkas“? Ak náhodou neviete, čo to znamená, ide o bryndzovú nátierku.
K tomu za pohár zakysaného mlieka a máte raňajky „ako vyšité“. Dnes si už ani nevieme predstaviť, že by sme tradičné slovenské výrobky nemali pod našou Vlastnou
značkou COOP Jednota.

ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ COOP JEDNOTY
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HNIEZDO JUNIOR
Viete, ktorú vekovú kategóriu predstavuje Junior? V rámci vlastnej značky do tejto kategórie zahŕňame všetkých našich zákazníkov, malých aj veľkých, mladých i tých vekovo najstarších. V hniezde Junior si totiž ten svoj obľúbený výrobok zaručene nájde
každý.

HNIEZDO ACTIVE LIFE
Bravčový rezeň s majonézovým šalátom? Tak ten veru pod touto kategóriou budete
hľadať márne. Ale zato výrobky s nižším obsahom tukov či kalórií tu určite nájdete.
Mnohí z nás využívajú možnosti modernej doby, čo môže mať za následok menej pohybu a zlý životný štýl. A práve touto kategóriou chceme aspoň čiastočne eliminovať
negatívne vplyvy doby, v ktorej žijeme a ponúknuť našim zákazníkom zdravší životný
štýl.

HNIEZDO DOMÁCNOSŤ
Aj vám padla do oka hviezdička z loga Domácnosť? Nechajte sa inšpirovať celým
radom našich výrobkov, ktoré vám pomôžu upratať domácnosť tak, až sa bude ligotať.

HNIEZDO BIO
Tiež by ste si priali, aby bolo na našom trhu viac výrobkov v BIO kvalite? V dnešnej
dobe je to však náročný proces, ktorý vyžaduje mať dostatok surovín v bio kvalite, dodržiavať prísny výrobný proces, obstáť pri častých externých kontrolách dodržiavania
postupov a, samozrejme, udržať si predajnú cenu atraktívnu pre konečného spotrebiteľa. A preto „klobúk dolu“ pred tými slovenskými výrobcami, ktorí sa pustili touto
neľahkou a tŕnistou cestou.

SLOVENSKO CHUTÍ
V roku 2016 sme upustili od limitovanej veľkonočnej a vianočnej edície pod značkou
COOP Jednota a obe tieto edície sme nahradili novou edíciou Slovensko chutí. Svoje
miesto si v nej našli napríklad maslo, parenica, bryndza či tvaroh. Sme predsa na Slovensku a je preto na mieste, keď z „každého kúta“ vašej kuchyne na vás dýchajú výrobky slovenskej chuti z vašich slovenských obchodov COOP Jednota.

3. KATEGÓRIA „PREMIUM“
Olivy, tuniaky, tuniakové šaláty, rôzne druhy sterilizovanej zeleniny, čokolády, limonády
či dobré slovenské vína? Nielen tieto, ale aj veľa ďalších výrobkov nájdete v kategórii
COOP Premium. Slovenský zákazník je, našťastie, čoraz viac citlivý na kvalitu, pôvod
výrobku, je vyberavejší a práve to nás nabáda, aby sme kategóriu Premium aj naďalej
rozvíjali a kontinuálne prispôsobovali aktuálnym trendom na trhu a potrebám zákazníkov.
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SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Naším záujmom je zatraktívniť služby pre zákazníkov v predajniach ponukou rôznych doplnkových služieb.
Okrem bežne rozšírenej možnosti platby platobnou kartou môžu zákazníci COOP Jednoty využívať priamo
v predajni aj službu COOP kasa, ktorá umožňuje platenie účtov a poukážok. Taktiež môžu využiť službu COOP
Cashback,ktorá zákazníkom ponúka možnosť výberu hotovosti pri platbe kartou. Zákazníkom poskytujeme
aj službu dobíjanie kreditu u mobilných operátorov, ako aj vyplácanie zliav z vernostného programu COOP
Jednota.
Tak ako v roku 2015, aj v roku 2016 došlo k výraznému medziročnému nárastu transakcií cez platobné karty
a výberu hotovosti prostredníctvom služby Cashback a vzrástli aj transakcie cez bezkontaktné platobné karty.
V roku 2016 sa v predajniach COOP Jednota začalo zavádzať používanie elektronických stravovacích kariet,
pričom trend v tejto oblasti smeruje k postupnej náhrade papierových stravovacích poukážok za elektronické
stravovacie karty.

NOVÉ TECHNOLÓGIE V COOP JEDNOTE
V roku 2016 skupina COOP Jednota pokračovala v zavádzaní nových technológií v mieste predaja a sme
hrdí, že sa môžeme pochváliť prvenstvom medzi obchodnými reťazcami na Slovensku nielen v zavedení
elektronických cenoviek či LED cenoviek, no taktiež v zavedení mobilného nakupovania.
Cieľom zavádzania nových moderných technológií v predajniach je ponúknuť zákazníkom komfort
a príjemný zážitok z nakupovania a súčasne zjednodušiť prácu personálu.

ELEKTRONICKÉ CENOVKY
Prvá inštalácia elektronických cenoviek v sieti COOP Jednota sa uskutočnila v roku 2013 v COOP Jednote Nové
Zámky a odvtedy sa elektronické cenovky rozšírili na 18 predajní Tempo SUPERMARKET a SUPERMARKET. Plne grafické displeje pomáhajú nielen skrášliť interiér predajne, ale
predovšetkým znižujú chybovosť pri aktualizácii cenoviek
pri tovaroch, uľahčujú prácu zamestnancom predajní, šetria
životné prostredie, pretože sa znižuje spotreba papiera a tonerov, ktoré sú potrebné pri výrobe papierových cenoviek.

LED CENOVKY
LED cenovky v oddelení ovocia a zeleniny boli ku koncu roka
2016 implementované a využívané v 328 predajniach SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET. Tento typ cenoviek umožňuje vizuálne zobrazovať ponuku ovocia a zeleniny a zvýrazniť
hlavne akciový tovar v tomto sortimente. Personál predajne dokáže meniť cenovky na všetkých pozíciách z jedného miesta,
čo prispieva k zjednodušeniu jeho práce a ušetrený čas môže
venovať kvalite a ošetrovaniu ponúkaného sortimentu ovocia
a zeleniny a aj skvalitneniu služieb pre samotného zákazníka.
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SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNICE
Ku koncu roka 2016 boli samoobslužné pokladnice
nainštalované v 8 predajniach COOP Jednota. Pokladnice umožňujú rýchlejší nákup so zvýšením výkonnosti pokladničného miesta, pričom pre obchodníka sú bezpečné a zároveň jednoduché a prehľadné
pre zákazníka. Softvér použitý v pokladnici podporuje
pripojenie rôznych periférnych zariadení a umožňuje
prijímať hotovostné aj bezhotovostné platby, stravné
lístky a tiež pripisovať body na vernostný účet zákazníka.

MOBILNÉ NAKUPOVANIE
Mobilné nakupovanie cez mobilnú aplikáciu COOP Nákup umožňuje nakupovať v sieti COOP Jednota novým spôsobom. Aplikácia je zatiaľ použiteľná len v 114 predajniach COOP Jednota Nové Zámky, ktorá je
priekopníkom v tejto forme nakupovania na Slovensku.
Zákazník si po stiahnutí aplikácie COOP Nákup sám skenuje každý tovar v predajni pomocou svojho smartfónu. Oskenovaný tovar si vkladá priamo do košíka. Pri pokladnici si nechá svoj nákup v košíku, t. j. nie je
potrebné ho vykladať na pokladničný pás a pokladníčke ukáže len smartfón,, z ktorého ona zosníma 2D
skenerom QR kód. Nákup sa ukončí a zákazník zaplatí za svoj nákup.
Z dôvodu jednoduchej kontroly je obmedzený maximálny počet nakupovaných položiek na zatiaľ 5 položiek.
Cieľom zavedenia tejto technologickej novinky priamo v mieste predaja
je zrýchlenie nákupu, eliminovanie čakania v rade pri pokladnici a zníženie prácnosti personálu v predajni.
Pri mobilnom nakupovaní prostredníctvom aplikácie COOP Nákup je
možné využiť aj ďalšiu novinku, a to elektronickú peňaženku Masterpass.
Je implementovaná v spolupráci so spoločnosťou Mastercard, je určená
pre smartfóny a umožňuje jednoduché a bezpečné nakupovanie prostredníctvom mobilného telefónu. Pre mobilné nakupovanie to znamená,
že pokiaľ máte vo svojom mobilnom telefóne spolu s aplikáciou COOP
Nákup nainštalovanú aj mobilnú aplikáciu Masterpass™ AT CZ SK a v nej
aktivovanú vašu platobnú kartu, môžete na platbu nákupu využiť službu
Masterpass a tým ešte viac zefektívniť a zrýchliť vaše nakupovanie. Zákazníci vďaka službe Masterpass môžu používať svoj mobilný telefón aj na platenie účtov, dobíjanie kreditu u mobilného operátora, platenie na internete
aj v obchode a vykonávať prevody peňazí z platobnej karty držiteľa na kartu príjemcu.
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VERNOSTNÝ PROGRAM COOP JEDNOTA
Vernostný program skupiny COOP Jednota je postavený najmä na Nákupnej karte COOP Jednota, prostredníctvom ktorej COOP Jednoty evidujú výšku nákupov u jej držiteľov a vyplácajú im potom zľavy z hodnoty
nákupu za predchádzajúci polrok. Vyplácanie zliav teda prebieha dvakrát ročne, spravidla v období vianočných sviatkov (zľavy za 1. polrok daného roka) a veľkonočných sviatkov (zľavy za 2. polrok predchádzajúceho
roka), priamo v predajniach jednotlivých regionálnych COOP Jednôt.
Počet Nákupných kariet COOP Jednota každoročne stúpa. K 31. 12. 2016 evidovala COOP Jednota Slovensko v centrálnej evidencii nákupných kariet celkom 1 126 304 nákupných kariet. Z uvedeného počtu bolo
154 426 nákupných kariet vydaných pre členov spotrebných družstiev a 971 878 bol počet zákazníckych
COOP kariet.
Podiel nákupu na nákupnú kartu z celkového maloobchodného obratu skupiny COOP Jednota za rok 2016
bol 56,91 %. Držiteľom nákupných kariet vyplatia COOP Jednoty zľavy z evidovaných nákupov za rok 2016
v celkovej sume 8 134 169 eur.
V októbri 2016 spustila COOP Jednota Slovensko univerzálnu mobilnú aplikáciu COOP Jednota, kde užívateľ
nájde aktuálne inzertné noviny, aktuálne číslo časopisu Jednota, mapu a lokalizátor predajní s navigáciou
do konkrétnej predajne, informácie o jednotlivých predajniach – adresa, otváracie hodiny, poskytované služby. V aplikácii je aj možnosť vytvorenia elektronickej Nákupnej karty COOP Jednota, vďaka ktorej si užívateľ
môže stiahnuť svoju COOP kartu do mobilu. V sekcii Moja karta si potom držiteľ karty môže pozrieť informatívny stav realizovaných nákupov na kartu za príslušný polrok a v čase vyplácania zliav sa mu vyobrazí aj
vyčíslená zľava. Zároveň aplikácia upozorní na termín vyplácania zliav, ako aj na zoznam predajní, v ktorých
si môže držiteľ karty zľavu uplatniť.
V roku 2016 mohli držitelia COOP karty okrem zvýhodnených nákupov v predajniach COOP Jednota a akcií
Špeciálna ponuka len pre držiteľov nákupnej karty, využiť aj výhody a zľavy u partnerov vernostného programu: cestovné kancelárie TATRATOUR Slovakia, TIP travel, CK BUBO, FIRO tour, predajca nábytku Tempo Kondela, vodný park Aqua City Poprad, kúpele Piešťany a Smrdáky.
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ČASOPIS JEDNOTA
Štrnásťročnou tradíciou vydávania zákazníckeho časopisu sa môže pochváliť len máloktorý maloobchodný
reťazec. Časopis Jednota sa čitateľom predstavil po prvý raz v roku 2003 ako pokračovateľ historického zvyku vydávania družstevnej tlače (Družstevné noviny, Družstevný obzor), ako periodikum orientované na zákazníka. Posilňovanie väzby návštevníka predajne k svojmu reťazcu patrí k zásadným cieľom časopisu.
Spočiatku všeobecne zamerané periodikum sa dnes tematicky orientuje na témy súvisiace s poslaním
COOP Jednoty ako kľúčového predajcu potravín na Slovensku, teda najmä na potraviny, varenie, zdravie
a zdravý spôsob života.
Poslaním časopisu vo vzťahu ku skupine COOP Jednota je prezentovať ju ako slovenský reťazec s najvyšším
podielom slovenských výrobkov, modernú a zákaznícky dôveryhodnú obchodnú skupinu, prinášať informácie o novinkách a dianí v systéme, marketingových i nadačných aktivitách. Časopis Jednota je tak pre zákazníka príjemným oddychovým čítaním, poradcom pri denných nákupoch, ako aj zdrojom informácií o aktivitách ich reťazca. Je nepredajný a k svojim čitateľom sa dostáva prostredníctvom predajnej siete COOP
Jednota ako poďakovanie za nákup.
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ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Prioritami environmentálnej politiky skupiny COOP Jednota sú:

•

Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek
v oblasti životného prostredia.

•

Spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., v oblasti plnenia recyklačných limitov a oprávnenie pre COOP
Jednotu Slovensko používať symbol ZELENÝ BOD.

•

Zvyšovať environmentálne povedomie zákazníkov cez ponuku ekologicky priateľských tašiek – tašky
z oxodegradovateľného materiálu, papierové, permanentné z juty a skladateľné tašky.

•

Podporovať separovaný zber aj cez zberné nádoby na staré batérie a použité svetelné zdroje – v roku 2016
priniesli zákazníci do týchto zberných nádob 15 703 kg starých batérií a približne 1,25 tony použitých
svetelných zdrojov, ktoré v zmysle platnej legislatívy poverené spoločnosti ekologicky zneškodňujú a recyklujú.

•

Úspora elektrickej energie cez optimalizáciu chladiacich a mraziacich zariadení v predajniach, ako aj
využívanie LED osvetlenia.

•

Pri výmene a modernizácii zariadenia v predajniach používať nové energeticky úsporné technológie
chladiaceho systému, využívať ohrev vzduchu vo vzduchotechnike a predohrev TÚV pomocou využitia
odpadového tepla.

•

Spolupracovať s regionálnymi dodávateľmi elektrickej energie na projektoch tzv. podpory energetickej
služby, ktoré sú zamerané na rýchlo návratné úsporné energetické opatrenia v odberných miestach COOP
Jednôt v rámci energetického manažmentu.

•

Pokračovať v zavádzaní elektronických cenoviek a LED cenoviek v predajniach, ktoré umožňujú znižovať
spotrebu papiera a tonera do tlačiarní, kategorizovaných v katalógu odpadov ako nebezpečný odpad.

•

´
Napĺňať
prijaté úlohy v Stratégii rozvoja skupiny COOP Jednota vo vzťahu k ochrane životného prostredia.
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COOP EURO – MEDZINÁRODNÁ NÁKUPNÁ ALIANCIA
Spoločnosť COOP EURO, a.s., bola založená v roku 2000 ako medzinárodná nákupná aliancia troch vzájomne si nekonkurujúcich stredoeurópskych maloobchodných systémov: COOP Jednota Slovensko, spotrebné
družstvo (SK), COOP Centrum Družstvo (CZ), COOP Hungary Zrt. (HU). Neskôr k nim pristúpila aj bulharská
družstevná únia – Central Cooperative Union Bulgaria (BG), takže sa pôsobenie COOP EURO rozšírilo na ďalší stredoeurópsky trh.

COOP EURO je moderná európska spoločnosť, ktorá poskytuje jedinečné možnosti integrovaných obchodných a doplnkových aktivít využívaných štyrmi národnými centrálami COOP. Význam spoločnosti spočíva
v silnom obchodnom partnerstve, výmene podnikateľského know-how a komplexnej znalosti spojeného
trhu i regionálnych špecifík.
Spoločnosť operuje na štyroch významných trhoch s tovarmi pod značkou COOP Premium. Táto značka
´ vlastné značky národných členov aliancie. Cieľom neustáponúka spotrebiteľom prémiovú kvalitu a dopĺňa
leho budovania a rozvíjania značky COOP Premium je ponúknuť svojim akcionárom i spotrebiteľom silnú
a modernú maloobchodnú značku. Tento produktový rad uspokojí potreby zákazníkov s najvyššími nárokmi
na kvalitu. Produkty charakterizuje výhodná cena oproti brandovým prémiovým značkám a vysoká kvalita.
V roku 2016 bolo v tejto kategórii zaradených 85 produktov.

28

PRISPIEVAME K UDRŽIAVANIU TRADÍCIÍ NAŠEJ KRAJINY

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

•

COOP EURO, a.s., Bratislava

•

OPTIMA, a.s., Nitra

•

DRU a.s., Zvolen

•

Vzdelávací inštitút COOP, a.s., Mojmírovce

•

FROP a. s. a iné

ČLENSTVÁ V ORGANIZÁCIÁCH
COOP Jednota Slovensko je členom a presadzovateľom záujmov svojich členských družstiev v nasledovných organizáciách:

•

Družstevná únia SR

•

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

•

Slovenská obchodná a priemyselná komora

•

Republiková únia zamestnávateľov

•

Slovenská franchisingová asociácia

•

Eurocoop (európska družstevná organizácia) so sídlom v Bruseli

•

Consumer Cooperatives Worldwide (svetová družstevná organizácia) so sídlom v Bruseli
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CIELE NA ROK 2017
•

Posilniť pozíciu reťazca COOP Jednota ako lídra na trhu s potravinami a lídra v podpore predaja
slovenských potravín

•

Sústrediť sa na uspokojovanie potrieb zákazníka

•

Zabezpečiť rast maloobchodného obratu COOP Jednôt a celkových výkonov skupiny COOP Jednota

•

Modernizovať a rozvíjať sieť COOP Jednota otváraním nových predajní, rekonštrukciou existujúcich,
s dôrazom na formát SUPERMARKET a s využitím nových technológií v mieste predaja

•

Pokračovať v optimalizácii sortimentu v predajniach podľa veľkosti formátu a na základe využitia
vlastných dát na riadenie, osobitne u čerstvého tovaru

•

Zabezpečiť marketingovú komunikáciu skupiny COOP Jednota so zameraním sa na zvyšovanie lojality
existujúcich zákazníkov a na získanie aj nových cieľových skupín

•

Vytvárať predpoklady pre stabilizáciu a spokojnosť zamestnancov skupiny COOP Jednota

•

´
Napĺňaním
cieľov a jednotlivých programov koncepcie vzdelávania pre rok 2017 zvyšovať vzdelávanie,
profesionalitu a motiváciu zamestnancov spotrebných družstiev

•

Zvyšovať ponuku a kvalitu fungovania doplnkových služieb na POS termináloch v predajniach
COOP Jednota

•
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Rozširovať funkcionalitu existujúcich logistických centier
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POČET ZAMESTNANCOV
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, zamestnávalo k 31. 12. 2016 celkom 81 zamestnancov, z čoho
53 % boli ženy.
Počet všetkých zamestnancov v skupine COOP Jednota, t. j. v spotrebných družstvách a ich logistických
centrách, k 31. 12. 2016 bol 14 186, z nich ženy predstavovali 85 %. V predajniach COOP Jednota ku koncu
roka 2016 pracovalo 11 070 zamestnancov.
V súlade so stratégiou riadenia a rozvoja ľudských zdrojov každý subjekt skupiny COOP Jednota dbá o dôsledné dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí.

VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV
Jednou z kľúčových oblastí v riadení ľudských zdrojov je vzdelávanie a rozvoj zamestnancov na všetkých
úrovniach riadenia. Prostredníctvom špecificky definovaného obsahu a metodiky vzdelávania zodpovedajúcej kompetenciám a potrebám zamestnancov sme sa zamerali na dosahovanie strategických cieľov skupiny COOP Jednota, ako aj na rast v kľúčových oblastiach nášho podnikania.
Ciele vzdelávania a rozvoja zamestnancov boli nastavené tak, aby podporovali:

•
•

líderské zručnosti na manažérskych pracovných pozíciách s dôrazom na myslenie v príležitostiach
rast zručností v oblasti aktívneho predaja, znalosti bezpečnosti potravín a tovaroznalectva na pracovných
pozíciách v predajniach

V roku 2016 sme pokračovali v úspešne naštartovanom programe COOP Talenty, ktorý je určený pre zamestnancov s ambíciami a potenciálom pre kariérny rast. Jeho zámerom je systematické kariérne plánovanie pre pracovnú pozíciu vedúca/vedúci predajne. V druhom ročníku programu sme opätovne realizovali
hodnotiace a rozvojové centrá pre posúdenie potenciálu vybraných zamestnancov a následne bol pre nich
nastavený rozvojový program pre tréning požadovaných kompetencií na danú pracovnú pozíciu. Po úspešnom absolvovaní tejto prípravy by mali zamestnanci v blízkej budúcnosti a podľa potrieb danej COOP Jednoty postúpiť na pracovnú pozíciu vedúca/vedúci predajne.
Ďalší významný program, ktorý sme spustili v roku 2016, je Manažment zmeny, určený pre top manažérov spotrebných družstiev. Jeho cieľom je prostredníctvom analytických workshopov identifikovať priestor
pre zmeny v riadiacich procesoch v jednotlivých spotrebných družstvách, definovať želateľný stav
a postupy, ktorými je dosiahnuteľný.
COOP Jednota Slovensko v roku 2016 investovala do vzdelávania a rozvoja zamestnancov skupiny COOP
Jednota niekoľko stotisíc eur, pričom vzdelávacie moduly absolvovalo takmer 2 200 zamestnancov na manažérskych i výkonných pracovných pozíciách.

SYSTÉM VÝHOD A BENEFITOV
Pre zamestnancov skupiny COOP Jednota je k dispozícii
variabilný systém výhod a benefitov, ktorý je jedným z nástrojov pre dosahovanie väčšej motivácie a spokojnosti
zamestnancov. Jeho základom je stabilné profesijné zázemie, relevantné pracovné pomôcky, príjemné pracovné
prostredie zodpovedajúce príslušným normám a taktiež
zabezpečenie profesionálneho a kvalifikačného rozvoja
zamestnancov.
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K ďalším významným výhodám a benefitom patria:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práca bez sprostredkovateľských agentúr
príplatky za prácu v nedeľu a vo sviatok nad rámec zákona
príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
sociálna výpomoc pri náročných životných situáciách
príspevok na stravovanie
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 benefity si každá COOP Jednota stanovuje individuálne podľa svojich možností a v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami, keďže ide o samostatné právnické subjekty. Systém výhod a benefitov
v skupine COOP Jednota predstavuje významnú súčasť starostlivosti o zamestnancov.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA
Korektný sociálny dialóg medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu pokračoval aj v roku 2016. V tomto duchu sa vyvíjali vzťahy
oboch partnerov aj na podnikovej úrovni. Vyústením dobrej spolupráce bolo v závere roku 2016 uzatvorenie
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 3 rokov, t. j. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Princípy spolupráce
a partnerstva medzi zmluvnými stranami boli potvrdené aj v oblasti mzdového vývoja na rok 2017, ktorý
akceptuje nárast priemernej mzdy zamestnancov v maloobchode, pričom sa opiera aj o rast ekonomiky
a produktivity práce v jednotlivých COOP Jednotách. Zároveň je už tradíciou, že pri uzatváraní podnikových
kolektívnych zmlúv takmer všetky COOP Jednoty upravujú nároky a oprávnenia zamestnancov nad rámec
výhod stanovených v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

ETICKÝ KÓDEX SYTÉMU COOP JEDNOTA
Etický kódex stanovuje jednotné etické pravidlá a normy správania zamestnancov, funkcionárov, orgánov
a jednotlivých spotrebných družstiev vo vzájomných vzťahoch, aj vo vzťahoch navonok. Je jedným z kľúčových dokumentov každého člena skupiny COOP Jednota, v ktorom sú definované uznávané etické hodnoty
´
a princípy, ktoré sa zaväzujú aj napĺňať.
Jednotlivé spotrebné družstvá majú ustanovených etických dôverníkov, ktorí sú zodpovední za riešenie
podnetov súvisiacich s etikou a etickým správaním v oblastiach vymedzených Etickým kódexom.
´
Napĺňaním
pravidiel Etického kódexu systému COOP Jednota chceme posilňovať dôveru našich zákazníkov, podporovať a rozvíjať dobré vzťahy so zamestnancami a medzi nimi navzájom, ako aj rozvíjať dobré
vzťahy medzi jednotlivými COOP Jednotami.
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OCENENIA
UDELENÉ OCENENIA ZA ROK 2016
Družstevná cena Samuela Jurkoviča
Najvyšším družstevným ocenením je Družstevná cena Samuela Jurkoviča, ktorá sa udeľuje za mimoriadne
zásluhy pri šírení družstevnej myšlienky a rozvoji družstevníctva na Slovensku. Laureátmi tohto významného
ocenenia za rok 2016 sa stali:

•
•
•
•

Ing. Darina Škantárová, členka Predstavenstva COOP Jednoty Brezno
Ing. Jana Šebianová, podpredsedníčka Predstavenstva COOP Jednoty Krupina
Mgr. Libuša Válkyová, členka Kontrolnej komisie COOP Jednoty Galanta
Ľudovít Méry, čestný člen Kontrolnej komisie COOP Jednoty Dunajská Streda

Čestný odznak COOP Jednota Slovensko a Diplom Za vernosť spotrebným družstvám
Ocenenia Čestný odznak COOP Jednota Slovensko a Diplom Za vernosť spotrebným družstvám sa udeľujú ako
prejav vďaky a úcty za dlhoročnú, aktívnu a zodpovednú prácu v spotrebných družstvách alebo v spoločnostiach s majetkovou účasťou spotrebných družstiev.
Čestný odznak COOP Jednota Slovensko získalo 30 osobností a Diplom Za vernosť spotrebným družstvám získalo 38 zamestnancov, ktorých nominovali jednotlivé COOP Jednoty a logistické centrá skupiny COOP Jednota.

ZÍSKANÉ OCENENIA V ROKU 2016
TOP firma mladých roku 2016 v SR
Na základe prieskumu Junior Chamber International medzi vysokoškolákmi sa COOP Jednota umiestnila
na 1. mieste už po siedmykrát v kategórii Obchodné reťazce – potravinársky tovar.

Múza Merkúra
Ocenenie za kreatívu v obchode udeľuje Incoma už niekoľko rokov počas konferencie Slovak Retail Summit. COOP
Jednota Slovensko v roku 2016 získala 1. miesto v kategórii TOP značka v obchode za projekt Kolesománia – letná spotrebiteľská súťaž a 2. miesto v kategórii Branding predajne za SUPERMARKET v Pezinku, ktorý prevádzkuje
COOP Jednota Galanta.

Kampaň mesiaca
Pravidelná anketa o najlepších slovenských reklamách, v ktorej hlasuje najväčšia reklamná porota na Slovensku.
Je do nej zapojených vyše tisíc profesionálov z mediálnej, reklamnej či marketingovej brandže, študenti komunikačných odborov či jednoducho fanúšikovia reklamy.
COOP Jednota Slovensko získala v ankete 1. miesto za Jesennú kampaň na vlastnú značku Rozumieme vašej chuti (september 2016)
a 2. miesto za Veľkonočnú kampaň (marec 2016).

Superbrands
Značke COOP JEDNOTA udelila koncom roka 2016 odborná porota
Slovak Superbrands už po štvrtýkrát cenu Superbrands k používaniu počas roka 2017.

34

PRISPIEVAME K UDRŽIAVANIU TRADÍCIÍ NAŠEJ KRAJINY

05

PODNIKOVÁ FILANTROPIA

PREŠOV

NÁMESTOVO

TOPOĽČANY

ŽARNOVICA

VÝROČNÁ SPRÁVA

2016

35

NADÁCIA COOP JEDNOTA
COOP Jednota si ako každá zodpovedná firma uvedomuje svoju úlohu v spoločnosti. To znamená, že okrem
podnikateľských aktivít sa snažíme vytvárať aj vyššie etické hodnoty a prispievať k rozvoju spoločnosti, či už
prostredníctvom Nadácie COOP Jednota alebo priamou podporou projektov a podujatí verejného života.
Cieľom Nadácie COOP Jednota je podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu, školstva, podpora a rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia, sociálna pomoc, pomoc chorým a zdravotne postihnutým osobám, podpora rozvoja miestnych
a regionálnych iniciatív, ako aj podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom
rozvoji.
Nadácia COOP Jednota od svojho vzniku realizovala dva významné projekty pre deti, podporila nemocnice,
ale aj rodiny s ťažko postihnutými deťmi a poskytla tiež pomoc tým, ktorých postihli živelné pohromy. Celková
podpora nadácie za 15 rokov jej pôsobenia bola v sume viac ako 3,8 mil. eur.
Na vybavenie nemocníc lekárskymi prístrojmi a zariadeniami bolo čerpaných viac ako 1,1 mil. eur, pre rodiny
s ťažko postihnutými deťmi, ako aj rodiny postihnuté živelnými pohromami bola poskytnutá pomoc vo výške
takmer 411-tis. eur. Z 2 716 prijatých projektov bolo za 12 rokov existencie projektu Nech sa nám netúlajú odmenených 287 projektov celkovou sumou takmer 477-tisíc eur. Celkové náklady na realizáciu 14 ročníkov projektu
Jednota pre školákov, ktorého súčasťou bola aj súťaž Jednota Futbal Cup, boli v sume takmer 1,9 mil. eur.

PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA
A HUMANITÁRNA POMOC
Existujú hodnoty, s ktorými sa veľa ľudí stotožňuje. Medzi ne bezpochyby patrí pomoc ťažko chorým ľuďom, pomoc ľuďom postihnutým povodňami alebo poskytnutie pomoci ľuďom na vzdelanie.
V roku 2016 nadácia zakúpila pre 20 nemocníc lekárske prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 116 272,52 eur a poskytla peňažné dary
pre rodiny s postihnutými deťmi a na vzdelávanie v sume 28 205 eur.

PROJEKT JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV A SÚŤAŽ JEDNOTA FUTBAL CUP
Z hľadiska dnešného životného štýlu populácie je pohybová aktivita veľmi dôležitým prvkom, ktorú väčšina
ľudí zanedbáva a aj dôsledkom toho vznikajú rôzne civilizačné choroby ako napríklad obezita, kardiovaskulárne choroby, nezdravé návyky a i. Je preto veľmi dôležité, aby sa deti týmto aktivitám venovali už od útleho
veku. Počas pohybovej aktivity dochádza k odbúravaniu stresu, pohyb priaznivo pôsobí na psychiku dieťaťa,
k utužovaniu kontaktov a vzniku priateľstiev s rovesníkmi.
Projekt Jednota pre školákov a súťaž v malom futbale Jednota Futbal Cup, ktoré dlhé roky realizovala Nadácia
COOP Jednota, mal vytvoriť deťom a mládeži priestor na športovanie a vzťah k zdravému spôsobu života. Okrem
toho jeho cieľom bola aj pomoc školám so športovými pomôckami.
V roku 2016 bol zrealizovaný už 14. ročník projektu Jednota pre školákov a 13. ročník súťaže Jednota Futbal Cup, ktorého sa zúčastnilo
849 základných škôl. Nadácia odovzdala všetkým zúčastneným ZŠ
celkovo 15 000 basketbalových lôpt v sume 161 550 eur. Celkové náklady na posledný ročník projektu Jednota pre školákov boli v sume
186 090 eur.
Správna rada nadácie na svojom zasadnutí v októbri 2016 rozhodla
o ukončení tohto dlhoročného projektu, aby sa mohla nadácia zamerať na podporu nových projektov.
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PROJEKT NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže vytvára priestor pre ich sebarealizáciu, vzdelávanie,
osobnostný rast a zohráva dôležitú úlohu aj v oblasti eliminácie nežiaducich javov, ktoré sú v posledných
rokoch veľmi rozšírené medzi mladými ľuďmi. Voľnočasové aktivity sú vnímané ako jedna z najdôležitejších
a najefektívnejších súčastí prevencie drogových závislostí, alkoholizmu, kriminality, agresivity a ďalších negatívnych sociologických javov.
K zlepšeniu situácie v tejto oblasti sa snaží už 12 rokov prispieť aj Nadácia COOP Jednota prostredníctvom
projektu Nech sa nám netúlajú. V roku 2016 bol spomedzi 292 prihlásených projektov poskytnutý grant
30 projektom v celkovej výške 40 570 eur.
V októbri 2016 ukončila Správna rada nadácie aj tento projekt, aby mohla od roku 2017 rozvíjať ďalšie nové
projekty.
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ÚČASŤ COOP JEDNOTY SLOVENSKO NA PODPORE
VEREJNÉHO ŽIVOTA
V roku 2016 COOP Jednota Slovensko podporila rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, organizácie,
konferencie, projekty a verejné zbierky.
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•

generálny partner 20. ročníka oceňovania významných osobností Slovenska cenou Krištáľové krídlo

•

generálny partner projektu Káčer na bicykli 2016

•

gold partner 20. ročníka konferencie European Retail Summit 2016

•

generálny partner 17. ročníka Intraco Special 2016

•

peňažný dar vo výške 4 700 eur na zakúpenie vakcín proti tetanu vo forme darčekov pre deti v krajinách
pôsobenia organizácie UNICEF

•

partner 14. ročníka projektu Jednota pre školákov

•

partner 13. ročníka súťaže Jednota Futbal Cup

•

partner 12. ročníka projektu Nech sa nám netúlajú

•

partner 20. ročníka verejnej zbierky Deň narcisov

•

partner verejnej zbierky Biela pastelka

•

partner podujatia Študentská osobnosť roka

•

partner 14. ročníka Detskej univerzity Komenského

•

partner koncertu Hoj, vlasť moja

•

partner rozprávkovej dedinky HABAKUKY

•

partner súťažného projektu Slovensko pije mlieko

•

partner 8. ročníka celoslovenských ovčiarskych slávností

•

partner OZ Volejbal Tenis Club Pezinok

•

partner 39. ročníka Malého štrbského maratónu

•

partner Dňa hasičov
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SÚVAHA K 31. 12. 2016 (SKRÁTENÉ)
Ukazovateľ v EUR

K 31. 12. 2016

K 31. 12. 2015

K 31. 12. 2014

MAJETOK SPOLU

58 446 499

58 014 860

57 157 815

Neobežný majetok

36 802 906

36 063 617

35 282 591

362 342

363 389

522 955

Dlhodobý hmotný majetok

3 682 744

3 855 499

4 047 832

Dlhodobý finančný majetok

32 757 820

31 844 729

30 711 804

Obežný majetok

21 587 485

21 914 324

21 833 641

232 824

165 682

212 914

Krátkodobé pohľadávky

9 575 065

8 890 389

11 150 370

Finančné účty

11 779 596

12 858 253

10 470 357

56 108

36 919

41 583

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

58 446 499

58 014 860

57 157 815

Vlastné imanie

46 329 855

47 408 307

44 352 534

Základné imanie

5 958 914

5 958 914

5 958 914

Ostatné kapitálové fondy

1 642 125

2 762 548

2 778 553

Zákonné rezervné fondy

2 488 867

2 488 867

2 488 867

15 969 964

16 063 250

16 198 740

Oceňovacie rozdiely z precenenia

19 181 725

18 458 825

16 649 225

Výsledok hospodárenia minulých rokov

1 076 142

1 076 142

0

12 118

599 761

278 235

11 729 854

10 220 099

12 427 484

4 735 232

4 589 922

4 633 774

Krátkodobé záväzky

6 929 903

5 317 767

7 733 649

Krátkodobé rezervy

64 719

312 410

60 061

Časové rozlíšenie

386 790

386 454

377 797

Dlhodobý nehmotný majetok

Zásoby

Časové rozlíšenie

Ostatné fondy zo zisku

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové úvery
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2016 (SKRÁTENÉ)
Ukazovateľ v EUR

K 31. 12. 2016

K 31. 12. 2015

K 31. 12. 2014

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

39 325 296

35 841 264

34 912 566

Tržby z predaja tovaru

20 190 473

18 661 039

18 567 079

Tržby z predaja služieb

17 954 145

16 331 646

15 844 081

1 180 678

848 579

501 406

Náklady na hospodársku činnosť spolu

40 367 665

37 096 297

36 530 182

Náklady vynaložené na obstaranie tovaru

23 089 259

20 862 484

20 930 596

259 766

266 744

273 157

Služby

11 039 682

10 820 040

10 136 102

Osobné náklady

3 836 669

3 810 948

3 774 417

Dane a poplatky

32 037

32 274

30 784

539 680

531 611

510 051

32 212

0

1 744

1 538 360

772 196

873 331

-1 042 369

-1 255 033

-1 617 616

Pridaná hodnota

3 755 911

3 043 417

3 071 305

Výnosy z finančnej činnosti

1 527 963

1 969 848

1 927 928

13 437

-340 914

2 823

1 514 526

2 310 762

1 925 105

472 157

1 055 729

307 489

460 039

455 968

29 254

12 118

599 761

278 235

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a iné výnosy

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a materiálu
Ostatné náklady na hospodársku činnosť a iné náklady
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení

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 2016 je súčasťou výročnej správy a je uvedená v prílohe.
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ADRESÁR ČLENSKÝCH DRUŽSTIEV
COOP JEDNOTY SLOVENSKO

LEVICE

POPRAD

MICHALOVCE

REVÚCA
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ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ S OBCHODNOU ČINNOSŤOU K 31. 12. 2016

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
predsedníčka predstavenstva: Ing. Eva Kolajová
maloobchodný obrat:
27 010 007 €
počet predajní:
67
e-mail:
eva.kolajova@br.coop.sk
tel. č.:
048/285 33 02

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
Dopravná 14, 934 01 Levice
predseda predstavenstva:
Mgr. Roman Gubčo
maloobchodný obrat:
21 887 515 €
počet predajní:
76
e-mail:
roman.gubco@lv.coop.sk
tel. č.:
036/321 21 01

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 17 Čadca
predseda predstavenstva:
Ing. Miroslav Janík
maloobchodný obrat:
84 948 334 €
počet predajní:
100
e-mail:
miroslav.janik@ca.coop.sk
tel. č.:
041/433 21 52-5

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
predseda predstavenstva:
Ing. Ján Šlauka
maloobchodný obrat:
61 666 496 €
počet predajní:
141
e-mail:
jan.slauka@lm.coop.sk
tel. č.:
044/547 73 01-2

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
predseda predstavenstva:
Ing. Ľudovít Kulcsár
maloobchodný obrat:
50 181 472 €
počet predajní:
69
e-mail:
ludovit.kulcsar@ds.coop.sk
tel. č.:
031/552 33 63-6

COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
predseda predstavenstva:
Ing. Ján Koza
maloobchodný obrat:
36 774 444 €
počet predajní:
63
e-mail:
jan.koza@mt.coop.sk
tel. č.:
043/492 34 55

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta
predseda predstavenstva:
Ing. Július Belovič
maloobchodný obrat:
77 923 611 €
počet predajní:
75
e-mail:
julius.belovic@ga.coop.sk
tel. č.:
031/780 57 31-4

COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
predsedníčka predstavenstva: Ing. Mária Švecová
maloobchodný obrat:
15 124 180 €
počet predajní:
69
e-mail:
maria.svecova@mi.coop.sk
tel. č.:
056/644 15 77

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
Družstevná 24, 066 01 Humenné
predseda predstavenstva:
JUDr. Štefan Koľ
maloobchodný obrat:
13 792 255 €
počet predajní:
55
e-mail:
stefan.kol@he.coop.sk
tel. č.:
057/775 00 20

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo
predsedníčka predstavenstva: Ing. Štefánia Gočalová
maloobchodný obrat:
41 368 200 €
veľkoobchodný obrat:
9 790 355 €
počet predajní:
60
e-mail:
stefania.gocalova@no.coop.sk
tel. č.:
043/552 31 06

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
predseda predstavenstva: JUDr. Koloman Škuliba
maloobchodný obrat:
10 771 704 €
počet predajní:
23
e-mail:
koloman.skuliba@kn.coop.sk
tel. č.:
035/790 51 01

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Štefánikova 54, 949 79 Nitra
generálny riaditeľ:
Peter Šipčiak
maloobchodný obrat:
79 657 852 €
počet predajní:
134
e-mail:
peter.sipciak@nr.coop.sk
tel. č.:
037/692 57 00

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina
predseda predstavenstva:
Ing. Jozef Vahančík
maloobchodný obrat:
108 904 940 €
počet predajní:
165
e-mail:
jozef.vahancik@ka.coop.sk
tel. č.:
045/551 13 07

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
predseda predstavenstva:
Ing. Štefan Mácsadi
maloobchodný obrat:
111 598 103 €
počet predajní:
113
e-mail:
macsadi@jednota-nz.sk
tel. č.:
035/692 14 00
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COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
predseda predstavenstva:
Štefan Dubec
maloobchodný obrat:
18 659 973 €
veľkoobchodný obrat:
6 758 954 €
počet predajní:
55
e-mail:
stefan.dubec@pp.coop.sk
tel. č.:
052/786 72 20

COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
Hattalova 100, 028 01 Trstená
preds. predstavenstva:
Mgr. Anna Betušťáková
maloobchodný obrat:
22 631 935 €
počet predajní:
47
e-mail:
anna.betustakova@ts.coop.sk
tel. č.:
043/530 91 60

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, 081 77 Prešov
predseda predstavenstva:
Ing. Štefan Bujňák
maloobchodný obrat:
50 020 007 €
počet predajní:
117
e-mail:
stefan.bujnak@po.coop.sk
tel. č.:
051/746 08 01

COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Nám. slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
predseda predstavenstva:
Ing. František Hric
maloobchodný obrat:
26 052 283 €
počet predajní:
79
e-mail:
frantisek.hric@vt.coop.sk
tel. č.:
057/446 44 10-1

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
predsedníčka predstavenstva: Ing. Janka Madajová
maloobchodný obrat:
59 975 087 €
počet predajní:
55
e-mail:
janka.madajova@pd.coop.sk
tel. č.:
046/519 91 11

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
predseda predstavenstva:
Ábel Tužinský
maloobchodný obrat:
37 140 795 €
veľkoobchodný obrat:
14 722 203 €
počet predajní:
100
e-mail:
abel.tuzinsky@zc.coop.sk
tel. č.:
045/681 22 96

COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, 050 01 Revúca
predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Čuchran
maloobchodný obrat:
14 082 868 €
počet predajní:
57
e-mail:
vladimir.cuchran@ra.coop.sk
tel. č.:
058/442 11 32

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
predsedníčka predstavenstva:
Ing. Zita Bógová
maloobchodný obrat:
83 441 608 €
počet predajní:
100
e-mail:
bogova@za.coop.sk
tel. č.:
041/705 19 00-1

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
predseda predstavenstva:
Ing. Ivan Bzdúšek
maloobchodný obrat:
57 710 876 €
počet predajní:
104
e-mail:
ivan.bzdusek@se.coop.sk
tel. č.:
034/690 90 11
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COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany
predseda predstavenstva:
Ing. Vladimír Habaj
maloobchodný obrat:
38 360 769 €
počet predajní:
107
e-mail:
habaj@to.coop.sk
tel. č.:
038/535 81 11
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové nám. 19, 912 50 Trenčín
predseda predstavenstva:
Ing. Igor Matejov
maloobchodný obrat:
53 570 843 €
veľkoobchodný obrat:
7 305 973 €
počet predajní:
116
e-mail:
igor.matejov@tn.coop.sk
tel. č.:
032/748 13 39
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 9, 917 00 Trnava
predseda predstavenstva: Ing. Bohuslav Uváčik
maloobchodný obrat:
61 027 519 €
počet predajní:
67
e-mail:
bohuslav.uvacik@tt.coop.sk
tel. č.:
033/324 56 43-4
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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:
Jozef Jankura
e-mail:
jozef.jankura@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.:
034/669 32 38
Družstvo BUDÚCNOSŤ, Lučenec
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
predseda predstavenstva:
Ing. Milan Ambroš
e-mail:
ambrosm@stonline.sk
tel. č.:
047/421 13 49
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Company profile
COOP Jednota Slovakia is a consumer cooperative consisting of 30 regional COOP Jednotas –including their members, 10 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 154,426 on 31 December 2016.
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 extend the functionality in logistics centres; to integrate the purchase, distribution and selling
of fruit and vegetables; to support sales of Slovak products; 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 satisfaction, 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.

220th Anniversary of the birth of Samuel Jurkovič
In Brezová pod Bradlom in February 2016 representatives of the four Slovak cooperative organisations in the Co-operative Union of the Slovak Republic celebrated the 220th anniversary of the
birth of Samuel Jurkovič, the founder of cooperatism in Slovakia. Today the cooperative containing
COOP Jednota Slovakia, COOP Product Slovakia, the Slovak Union of Housing Cooperatives and
the Union of Agricultural Cooperatives would most probably not exist had it not been for the actions of key figures such as Samuel Jurkovič.
He was a teacher, notary, patriot and above all the founder of the Slovak cooperative movement.
The idea of establishing a people’s financial association could only have occurred to this man
whose whole life and thinking was devoted to serving the people and the nation. His wisdom,
breadth of knowledge and his friendly, enlightened relationship with the Slovak intellectual elite of
the time provided him with the knowledge base to take this unique step. The Farmers’ Association
he founded on 9 February 1845 was a pioneering act and many other similar organisations were
subsequently set up. Despite the unfavourable conditions in Austria–Hungary at that time that
meant the Farmers’ Association had to cease operating in 1851, he laid the foundations for the Slovak credit cooperative, considered to have spearheaded the way in Europe. In the early twentieth
century the first grocery cooperatives were founded on the same principles and some of them
later evolved into consumer cooperatives whose founding principles were equality, self-help and
decency. These days the consumer cooperatives fall under the aegis of COOP Jednota Slovakia.

Performance and market position of the COOP Jednota Group
COOP Jednota–consumer retail cooperatives had a retail turnover of €1.264 billion in 2016, an increase
of 1% on 2015.
COOP Jednota revenue from the sale of goods was €1.059 billion and year-on-year growth was 1.6%
COOP Jednota Group logistic centres achieved revenue of €0.499 billion, recording growth of 1% over 2015.
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Total retail and wholesale revenue for the COOP Jednota Group in 2016 was €1.558 billion, a rise
of 1.4% compared to 2015.
The results achieved in 2016 were in line with COOP Jednota Slovakia expectations, for despite
the deepening deflation in the economy compared to 2015, especially in groceries, the consumer
cooperatives and logistics centres improved their overall performance on the previous year and
maintained their position as grocery market leader in spite of the strong competition.
Like any other business, COOP Jednotas and the COOP Jednota logistics centres are looking to
achieve their best performance and financial results so they can continue to grow and develop.
They can well imagine achieving higher year-on-year revenue growth, but there are a number of
factors hindering business development in Slovakia. One is the high level of instability in the business sector. Another barrier to COOP Jednota growth, and to other retailers, is the administrative
and financial burden created by some of the legislation. A significant problem facing retail generally in 2016 was the shortage of qualified workers in Slovakia, partly a result of the lack of interest
shown in sales staff training courses and other vocational areas, and there is little to suggest that
this will change in the near future.
Nonetheless, despite these problems, we were able to open new stores in 2016 as part of our commercial activities. The majority of these were SUPERMARKET stores and stores within the bigger
POTRAVINY category, but some large Tempo SUPERMARKET stores were also opened, improving
the prestige of cooperative retail.
At the end of 2016 COOP Jednota Slovakia prepared and submitted its COOP Jednota Development Strategy for 2017–2021 to the board, and this was subsequently converted into specific points for each area and activity. The newly-adopted strategy should ensure the social and economic
prosperity of the consumer cooperatives and provide them with the tools to maintain their market
share and key position as grocery retailer in Slovakia.

Retail chain
The consumer cooperatives manage a total of 2,214 retail units, making COOP Jednota Slovakia’s
largest chain with the most extensive retail network.
To maintain uniformity and simplify management most of the stores – 2,153 on 31 December 2016 –
are grouped into three retail formats: POTRAVINY, SUPERMARKET and Tempo SUPERMARKET.
Within the POTRAVINY chain COOP Jednota operates 1,704 stores. This format contains stores with
up to 200 m² floorspace. In these smaller stores customers can do their daily grocery shop conveniently and quickly and purchase most of their favourite COOP Jednota label items. The POTRAVINY
stores are located mainly in rural areas, smaller towns and in the suburbs.
At the end of 2016 the SUPERMARKET chain contained 430 stores from 200 m² to 1,000 m². This popular category has a wide range of COOP Jednota private label groceries to offer as well as branded
goods, toiletries and other non-grocery items. COOP Jednota SUPERMARKET stores are generally
found in towns and larger urban areas.
Tempo SUPERMARKET stores are the largest stores in the COOP Jednota network, with floor space
of 1000 m² and over. In 2016 there was a total of 19 stores operating under this logo in Slovakia. The
mission of the Tempo SUPERMARKET chain is to satisfy more demanding customers by stocking
a wide range of fresh products and COOP Jednota private label products. In the Tempo SUPERMARKET chain the emphasis is on freshness and quality and product displays.
In 2016 the COOP Jednota Group expanded by 22 new stores and 106 of its existing stores were
modernised or refurbished. These stores generally fall into the larger category and the aim is to offer
customers a wider range of products, improve the quality of services and above all modern stores
for the daily shop and ensure that shopping is a pleasurable experience.
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Logistics centres
COOP Jednota Slovakia has 10 COOP Jednota Group logistics centres. In 2016 functionality was
extended in some logistics centres and expansion projects were implemented aimed at modernising premises and technologies. This has undoubtedly improved the level of service provided by
the COOP Jednota logistics centres and stores.
In 2016 COOP Jednota Group logistics centres achieved revenues totalling €0.499 billion and
recorded growth of 1% as against 2015.

Marketing, competitions and campaigns
All the marketing and PR activities conducted in 2016 were aimed at promoting key image
identifiers such as Slovakness, freshness, quality, proximity, maintaining a leading position in
top-of-mind brand awareness and also at supporting business and strategic goals. To achieve
these goals we used tools such as image campaigns, product campaigns, consumer competitions and loyalty promotions as well as social media. The main PR figures were the heroes Bača a
honelník [The Shepherd and the Shepherd Boy], whose humour never fails to entertain.
In 2016 COOP Jednota organised loyalty events for its customers targeting families and children
in which shoppers could get a free tumbler with their shopping. This was the first event of its kind
to be run in COOP Jednota stores and during the campaign more than one million glasses were
distributed to customers within one month. The tumblers were distributed following the successful
premiere of the animated film, Looking for Dory, whose main characters are the central motif
on the tumblers given out during the event.

Promoting Slovak grocery sales
Promoting Slovak domestic producers and ensuring that supermarkets stock a high number of
Slovak products is one of COOP Jednota’s long-term initiatives and priorities. The proportion of
Slovak products stocked by COOP Jednotas is 74% and this is the result of many years’ work and
good working relations with our domestic business partners. COOP Jednota actively participates
in a number of projects aimed at encouraging sales of Slovak products, such as Quality Brand and
Slovak Dairy Family. In 2016 we also ran our own marketing and two media campaigns linked to the
special issue of a promotional newspaper on the theme of Slovak products.

Private label
The year 2016 was a steady year for the COOP Jednota private label. One of the more significant
changes we implemented this year was to recategorise products, transferring products in the
Špeciálna výživa [Special Nutrition] subcategory to the Tradičná kvalita [Traditional Quality] category. In the final assessment, however, the overall number of private label products remained the
same as the previous year at 751.
Products in COOP Jednota packaging are divided into three basic categories: Dobrá cena [Good
Price], Tradičná kvalita [Traditional Quality] and Premium. The Tradičná kvalita category includes
subcategories – groups of products aimed at specific consumer groups, such as Mamičkine dobroty [Mum’s Delicacies], Junior, Active life, Domácnosť [Household], Bio [Organic] and so on.
COOP Jednota Slovakia guarantees the quality of products sold under the COOP Jednota label.
Regular quality controls performed on our products testify to the fact that quality really matters to
us and naturally our aim is for this to continue.

Customer services
Our desire is to improve in-store customer services by offering various additional services. Apart from
the usual wide range of card payment options, COOP Jednota customers can also make use of our
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COOP Kasa service which enables them to settle bills and orders, top-up their mobiles, receive loyalty
programme discounts and obtain cash through the COOP CashBack service.
In 2016 COOP Jednota stores began introducing electronic luncheon cards, as the direction of travel is
towards the gradual replacement of paper vouchers with electronic luncheon cards.

New technologies in COOP Jednota Stores
In 2016 the COOP Jednota Group continued introducing new technologies into its sales points and
we are proud to be the first retail chain in Slovakia to have introduced both electronic price tagging
and LED tagging as well as the mobile shopping app. The aim of introducing new modern technologies into our stores is to make shopping a pleasant and convenient experience for the customer
and to simplify work for staff as well.

Electronic price-tagging
Electronic price-tagging was first introduced into the COOP Jednota network in 2013 in the COOP
Jednota Nové Zámky branch and since then it has been rolled out into 18 Tempo SUPERMARKET
stores and SUPERMARKET stores. The full graphic display improves store appearance but above all
reduces errors made in updating product prices, lessens the workload for shop staff, and is kind to
the environment because it is saves on the paper and toner used to create paper price-tags.

LED TV price-listing
By the end of 2016 LED price-listing in fruit and vegetable departments had been rolled-out
in 328 SUPERMARKET and Tempo SUPERMARKET stores. With price-listing the price of fruit and vegetables can be visually displayed and special offers in the product range can be highlighted. Shop
staff can alter all the tags from a single location, helping simplify the workload and save time that
can be spent on ensuring quality and looking after the in-store range of fruit and vegetables as well
as improving customer service.

Self-service tills
Self-service tills had been installed in eight COOP Jednota stores by the end of 2016. These high-performance tills speed up the shopping process, are safe for shop staff and are clear and simple
for customers to use. The software supports the use of peripheral equipment, cash and non-cash
payments and accepts luncheon vouchers and enables points to be allocated to customer loyalty
cards.

Mobile shopping
The COOP Shopping app is a new method of shopping available in the COOP Jednota network. So
far the app can be used in 114 COOP Jednota Nové Zámky stores, the pioneer behind this kind of
shopping in Slovakia. Once they have downloaded the COOP Shopping app, customers can use
their smart phones to scan all products in store. These are then placed directly in the shopping basket. There is no need for customers to empty their baskets at the till, they just have to show the till
operator their smart phone who will then scan the QR code using a 2D scanner. The purchase ends
with the customers paying for their shopping. The reason for introducing this technological novelty
at the sales point is to speed up the shopping process, reduce waiting times at the till and lessen the
workload in-store.

Loyalty programme
The COOP Jednota Group loyalty programme is based around the COOP Jednota Shopping Card
via which COOP Jednota records the cardholder’s total shop and then pays out a discount on the
value of the items purchased in the previous six months. The discount is paid out twice yearly, generally at Christmas and Easter, directly in one of the stores belonging to the regional COOP Jednotas.
The number of COOP Jednota cardholders grows every year. As of 31 December 2016 COOP Jednota Slovakia’s central records show there is a total of 1,126,304 loyalty cards. The proportion of shop-
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ping purchased using a loyalty card in 2016 was 56.91% of the total retail turnover of the COOP
Jednota Group. COOP Jednota paid out a total of 8,134,169 euros to loyalty cardholders in discounts
on purchases recorded during 2016.
In October 2016 COOP Jednota Slovakia launched its universal COOP Jednota mobile app giving
users access to the latest issues of the promotional newspaper and Jednota magazine as well as access to a map and store locator with directions, store-specific information – address, opening hours,
services available. An electronic COOP Jednota Shopping Card can also be set up via the app and
users can download their COOP card onto their phone.
In 2016 COOP cardholders could not only make discounted purchases in COOP Jednota stores but
they also had access to special offers available only to cardholders and could make use of the benefits and discounts offered by loyalty programme partners.

Jednota magazine
Few retail chains can boast of a fourteen-year history of publishing a customer magazine. Jednota
magazine was first launched in 2003, continuing the tradition of the cooperative press (Cooperative
News, Cooperative Horizon), as a customer-oriented periodical. One of the magazine’s key goals is
to strengthen the link between the chain and store customers.
Initially a general magazine, it is now centred around topics associated with COOP Jednota’s mission
to be the key grocery retailer in Slovakia, especially groceries, health and healthy lifestyles.
The magazine’s mission is to present the COOP Jednota Group to the customer as the Slovak chain
with the largest proportion of Slovak products, as a modern and trustworthy retail group and to publish information on the latest developments within the group and about promotional and charitable
events. Jednota provides the customer with light-reading material, advice on the daily shop and is
a source of information on the chain’s activities. It is distributed for free throughout the COOP Jednota store network as a thank you to customers for shopping at the store.

Environmental policy
The priorities of the COOP Jednota Group’s environmental policy are:
To uphold its obligations arising from the environmental laws and regulations
To work with Envi-Pak, a.s. in fulfilling its recycling targets and implementing COOP Jednota
Slovakia’s right to use the Green Dot symbol
To improve customer environmental awareness by providing environmentally friendly
bags – bags produced from oxo-biodegradable materials, paper and long-life jute bags as well as
folding bags
To promote waste separation including through in-store collection bins for used batteries and
lightbulbs
To save energy by upgrading in-store fridges and freezers and using LED lighting
To use new energy-saving technologies when changing and modernising in-store equipment
To continue introducing electronic price-tagging and LED tagging in its stores, which reduces the
use of printer paper and toner, and by categorising waste as dangerous waste in the waste catalogue.
To fulfil the tasks adopted in the COOP Jednota Group strategy relating to environmental protection
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Employees
A total of 81 staff members were employed by COOP Jednota Slovakia, consumer cooperative, as of
31 December 2016, and 53% of these were women.
The total number of employees in the COOP Jednota Group, i.e. in the consumer cooperatives and
logistics centres, on 31 December 2016 was 14,186, and 85% of these were women. At the end of
2016 the number of employees working in COOP Jednota stores was 11,070.
In keeping with the management strategy and human resources development each entity within
the COOP Jednota Group is required to adhere to the equal opportunities policy.
One key area in human resource management is staff training and development at all management
levels. Growth in key business areas as well as COOP Jednota Group aims are all being achieved
through specifically defined training content and methods that correspond to staff competencies
and staff needs. The COOP Jednota Slovakia Group invested several hundred thousand euros in
training and development for COOP Jednota Group employees in 2016 and almost 2,200 staff
members attended training modules for managerial and executive positions.
Employees of the COOP Jednota Group have a variable system of advantages and benefits at their
disposal, which is one of the Group’s tools for improving motivation and employee satisfaction. It is
based on a stable professional foundation, appropriate work aids, a pleasant working environment
that meets all the regulations and provides for employee professional development and certification. Each COOP Jednota is an independent legal entity and therefore sets out its own benefit system as potential allows and in accordance with collective agreements.

Code of conduct
The code of conduct sets out the rules and regulations for mutual and external relations between
staff members, functionaries, bodies and the consumer cooperatives. It is a key document for each
COOP Jednota Group member that stipulates the binding recognised ethical values and principles
that should be adhered to.
The consumer cooperatives each have their own ethical adviser responsible for resolving issues related to ethics and conduct in the areas specified in the Code of Conduct. By adhering to the rules in
the Code of Conduct, COOP Jednota seeks to strengthen customer confidence, foster and develop
good intra and inter staff relations as well as relations between the various COOP Jednotas.

Company philanthropy
Like every responsible company COOP Jednota is aware of its role in society. That means that in addition
to performing our business activities we also try to instil higher ethical values and contribute to the development of society, whether that is through the COOP Jednota Foundation or by directly supporting
projects and events that are part of public life.
The aim of the COOP Jednota Foundation is to foster humanitarian goals, support healthcare, sport,
schools and strengthen and develop education, culture and art, social assistance, aid the sick and
disabled and support local and regional development.
Since its inception the COOP Jednota Foundation has implemented two important projects for children,
provided support for hospitals and families with seriously disabled children and has also provided assistance to those affected by natural disasters. In total, over the last 15 years of the foundation’s activities, it
has provided support of more than 3.8 million euros.
More than 1.1 million euros has been spent on hospital medical equipment, while 411 thousand euros has
been spent helping families with seriously disabled children and those affected by natural disasters. Of
the 2,716 projects accepted during the 12 year-long Don’t Leave Them Hanging Around project, 287 have
received funding of almost 477 thousand euros. The total cost of implementing the Jednota for School
Kids project that has been running for 14 years, and which includes the Jednota Football Cup, is almost
1.9 million euros.
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Rewards and victories achieved by COOP Jednota in 2016
TOP company for young people in Slovakia
A Junior Chamber International survey of higher education students awarded first place to COOP
Jednota in the Retail Chain–Groceries for the seventh time.
Múza Merkúra
Incoma has distributed this award for creativity in business for several years now as part of the Slovak
Retail Summit. COOP Jednota Slovakia gained first place in 2016 the TOP Retail Brand for its Wheel
Crazy summer consumer competition and second place in Branding for its Supermarket stores in
Pezinok, operated by COOP Jednota Galanta.
Campaign of the month
This regular survey on the best Slovak adverts is decided by the largest advertising panel in Slovakia.
It comprises over a thousand media, advertising and marketing professionals as well as PR students
and advertising fans.
COOP Jednota Slovakia won first place for its autumn private label campaign We Know your Tastes
(September 2016) and second place for its Easter campaign (March 2016).
Superbrands
At the end of 2016 the Slovak Superbrands expert panel awarded the COOP Jednota brand Superbrands prize for the fourth time, for use throughout 2017.

Goals for 2017
To strengthen the COOP Jednota chain’s position as market leader in groceries and as leader
in promoting the sale of Slovak groceries
To concentrate on meeting customer needs
To ensure growth in retail turnover of the COOP Jednotas and the overall performance of the
COOP Jednota Group
To modernise and expand the COOP Jednota network by opening new stores, refurbishing
existing ones and concentrating on the Supermarket format and the use of new technologies
at the sales point
To continue improving in-store ranges in keeping with store size and using date management for
fresh produce
To prepare the marketing for the COOP Jednota Group, concentrating particularly on improving
existing customer loyalty and gaining new target groups
To put in place conditions designed to stabilise staffing levels and to foster employee satisfaction
within the COOP Jednota Group
To fulfil training goals and programs for 2017 and improve training levels and staff professionality
and motivation in the consumer cooperatives
To increase the availability and quality of additional POS services at COOP Jednota stores
To develop the functionality of existing logistics centres
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COOP Jednota

COOP Jednota

COOP Jednota

Nové Zámky
spotrebné družstvo

Čadca

Žilina

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo

COOP Jednota

Krupina
spotrebné družstvo

COOP Jednota

Liptovský Mikuláš
spotrebné družstvo
COOP Jednota

COOP Jednota

COOP Jednota

Nitra
spotrebné družstvo

Galanta

Trnava

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo

COOP Jednota

COOP Jednota

COOP Jednota

Senica

Dunajská Streda

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo

Prievidza
spotrebné družstvo
COOP Jednota

Trenčín
spotrebné družstvo

COOP Jednota

COOP Jednota

Námestovo

Topoľčany

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo
COOP Jednota

COOP Jednota

Žarnovica

Prešov

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo

COOP Jednota

Vranov nad Topľou
COOP Jednota

COOP Jednota

Martin

Brezno

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo

spotrebné družstvo

COOP Jednota

Trstená
spotrebné družstvo

COOP Jednota

COOP Jednota

Levice

Michalovce

spotrebné družstvo

COOP Jednota

spotrebné družstvo

Poprad
spotrebné družstvo
COOP Jednota

Revúca
spotrebné družstvo

COOP Jednota

Humenné
spotrebné družstvo

COOP Jednota

Komárno
spotrebné družstvo

COOP Jednota Slovensko

Bratislava
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