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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota výrazne prispela k zlepšeniu komfortu pacientov 
Fakultnej nemocnice v Trnave 

Trmava, 30. september 2019 – Pacientov Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice 
Trnava čaká počas hospitalizácie zvýšený komfort. Postarala sa o to Nadácia COOP Jednota, 
ktorá nemocnici venovala klimatizačné jednotky v celkovej hodnote 10 000 eur. 

„Vzájomná pomoc a solidarita vždy tvorili dôležitý pilier družstevníctva. Podporou nemocníc, ambulancií 
a liečebných ústavov zakúpením zdravotníckych zariadení vraciame spoločnosti dôveru a investované 
peniaze,“ uviedol počas slávnostného odovzdávania daru Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty 
Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota. 

Klimatizácia je pre mnohých ľudí v posledných rokoch nevyhnutnou súčasťou vnímanou ako pomoc na 
schladenie sa počas horúcich letných dní. Izby pacientov na neurologickom oddelení sú situované na južnú 
stranu na najvyššom poschodí budovy, kde v letnom období dosahovala teplota na izbách vysoké čísla. 
„Darovanie klimatizácií výrazne prispieva k zlepšeniu komfortu pacientov. Klimatizované priestory majú 
pozitívny vplyv aj na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Z medicínskeho hľadiska prínos nižšej teploty 
prostredia na izbách pacientov vidíme napr. pri terapii pacientov s febrilitami, dehydratáciou, ale aj pri 
rehabilitácii pacientov po akútnych cievnych mozgových príhodách,“ skonštatoval  primár Neurologického 
oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava Georgi Krastev. 

„Nadácia COOP Jednota nezabúda na tých, ktorí pomoc potrebujú najviac. Vieme, že zdravie je to 
najcennejšie, čo máme. Preto robíme všetko preto, aby sme čo najviac prispeli k lepšej a zdravšej 
budúcnosti,“ vyjadril sa Bohuslav Uváčik predseda spotrebného družstva COOP Jednota Trnava, ktoré 
trnavskú nemocnicu podporilo už trikrát. Rovnako v minulosti pomohlo aj Nemocnici Alexandra Wintera 
v Piešťanoch. 

Za posledných päť rokov zakúpila Nadácia COOP Jednota viac ako 60 lekárskych prístrojov a zariadení v 
celkovej hodnote 375 000 eur. Okrem podpory zdravotníctva venuje pozornosť aj podpore života 
v regiónoch, a to prostredníctvom projektu zameraného na rozvoj lokálnych komunít. 
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Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských 

výrobkov, ktorý dosahuje až 70%. V roku 2019 oslavuje 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva 

na Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza 

pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota 

patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 10 

logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť 

prostredníctvom takmer 2 200 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota  

presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä 

zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota. 
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