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3.

Profil spoločnosti
Sme kľúčový predajca potravín
zameraný na spokojnosť zákazníka.

4.

Základné údaje

Strategické ciele

•

•
•

•
•

•
•

Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B
Vznik: 1. 2. 2002, zlúčením Slovenského zväzu
spotrebných družstiev a spoločnosti
COOP CENTRUM, a. s.
Právna forma: družstvo
Počet členov k 31. 12. 2007: 32

•
•
•

dobudovať logistiku systému
zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a
zeleniny
transformovať maloobchodnú sieť na úroveň
21. storočia
zosúladiť informačné systémy
pripraviť skupinu COOP Jednota na zavedenie
eura

Spoločné hodnoty:
Poslanie
•

•

•

vytvárať a poskytovať COOP Jednotám ako svojim
členom nástroje a riešenia na udržanie si trhového
podielu na relevantnom trhu
vytvárať predpoklady žiaduceho ekonomického
a spoločenského rozvoja členských družstiev
a ďalších vzájomne prepojených obchodných
spoločností
zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich
jednotne pre všetkých členov

Vízie

•

•

•

COOP Jednota Slovensko ako domáci obchodný
reťazec má ambíciu udržať si svoje pozície na trhu
a naďalej pôsobiť ako kľúčový predajca potravín na
Slovensku.

5.

Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou
hodnotou celého systému a tomu podriadime
všetky naše ciele, poslanie a nástroje. Chceme
si ho získať kvalitou poskytovaných služieb
a zvýšenou funkcionalitou našich predajných
miest.
Dôvera obchodných partnerov je významným
aspektom úspešného podnikania. V obchodných
vzťahoch budeme postupovať seriózne
a budeme hľadieť na vzájomnú výhodnosť
kontraktov.
Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom
napĺňania cieľov a poslania systému COOP
Jednota. Budeme vytvárať predpoklady na
úspešné uplatnenie zamestnancov, zvyšovanie
ich odborných znalostí pri dodržiavaní zásad
rovnosti.

Vážení členovia, dámy a páni,
ovplyvnilo spokojnosť zákazníkov. Dotýkali sa hlavne
každodenne nakupovaných potravín. Negatívne sme
vnímali neodborné a populistické vyjadrenia, že práve
obchod so svojimi maržami stojí za týmto zvyšovaním
cien. Opak bol pravdou. Sústredeným tlakom systému
COOP Jednota a ostatných obchodných reťazcov na
dodávateľov a producentov bol vývoj cien miernejší
ako v okolitých krajinách.

s radosťou môžem konštatovať, že rok 2007 bol pre
nás rekordným rokom. Bol to jeden z najúspešnejších
rokov pre všetky členské družstvá jednotlivo, ale aj pre
systém ako celok. Bol to jeden z najúspešnejších rokov
v našej novodobej histórii.
Viem, že sa darilo v celom národnom hospodárstve.
Rástol HDP, znižovala sa nezamestnanosť, zvýšili sa
reálne príjmy, inflácia sa udržala na nízkej úrovni.
Aj tieto ukazovatele naznačovali úspešnú prípravu
národnej ekonomiky na zavedenie eura.
Boli však aj nepriaznivé javy, ktoré spomaľovali
pozitívne trendy. Už v prvom polroku sme pociťovali
určité turbulencie v oblasti cien niektorých
základných druhov potravín. Viedli sme intenzívne
rokovania s našimi dodávateľmi s cieľom čo najviac
eliminovať dosahy na zákazníkov. Aj keď sme sa
snažili ustáliť situáciu, v niektorých cenách nastali
skutočné skoky. Podpísali sa pod to hlavne vonkajšie
vplyvy známe z celosvetového hľadiska. Či už to bola
niekoľkoročná neúroda obilia a kukurice, alebo rozvoj
biopalív, ktoré zásadným spôsobom odčerpávali
potravinové zdroje. Aj keď sa v konečnom
dôsledku zvýšenie cien dramaticky neprejavilo
v inflačných trendoch, zásadným spôsobom

Dámy a páni,
na začiatku roka sme prijali koncepciu rozvoja
družstevného obchodu na ďalšie obdobie a hneď sme
začali s jej napĺňaním. Päť strategických úloh vytvorilo
základ koncepcie:
dobudovanie logistiky systému
jednotný nákup, distribúcia a predaj ovocia a zeleniny
maloobchodnú sieť nasmerovať na úroveň 21. storočia
zosúladenie informačných systémov a ich dobudovanie
príprava systému COOP Jednota na zavedenie eura.

·
·
·
·
·

Tieto úlohy predstavujú „beh na dlhé trate“. Ich reálne
naplnenie však vytvára predpoklady dlhodobo
udržateľnej konkurencieschopnosti družstevného
maloobchodu.

6.

Systém COOP Jednota je známy svojou rôznorodosťou,
rozmanitosťou a pritom jednotnosťou. Združuje nielen 32
samostatných regionálnych COOP Jednôt, ale zastrešuje
aj 6 logistických centier, 4 stredné odborné učilištia,
dve nadácie a akciové spoločnosti Vzdelávací inštitút
COOP, DRU a OPTIMA. COOP Jednota je zjednocujúcim
prvkom, ktorý skrýva v sebe kus histórie a tradície, ale
hlavne budúcnosť. Za roky svojej existencie dokázal
svoju životaschopnosť. Dokazuje to aj v súčasnosti. Vie
žiť s dobou, vie prevziať moderné prvky práce a riadenia
a osvojiť si moderné spôsoby komunikácie nielen medzi
sebou, ale hlavne so zákazníkom.
Skupina COOP vykázala v minulom roku 42 mld. Sk
výkonov v obchodných činnostiach.
Rok 2007 sme zavŕšili s maloobchodným obratom
vo výške 35 mld. Sk. Jeho nárast predstavoval 8 % a bol
podložený hlavne intenzifikáciou práce v pôvodnej sieti.
Sme hrdí na to, že sme najväčší predajcovia potravín na
Slovensku. Podiel na tomto segmente trhu dosahujeme
takmer 17 %. Naša radosť je o to väčšia, že dve naše
členské družstvá (CJBA a CJNZ) sa aj individuálne zaradili
medzi TOP 10 predajcov potravín.
Investície v minulom roku sme nasmerovali do rozvoja
logistiky. Vybudovalo sa moderné LC pri Dunajskej Strede,
ktoré bude ozdobou logistiky nášho systému. Najviac
prostriedkov sme však vložili do zásadnej modernizácie
maloobchodnej siete. Postupne sa mení tvár našich
predajní. Najrýchlejšie rozvíjajúcim sa segmentom
je reťazec Supermarket. Tento typ predajní zákazník
najviac vyhľadáva, lebo dokáže najlepšie uspokojiť jeho
potreby, ale súčasne šetrí aj jeho čas. Našou snahou je
nielen vdýchnuť nového ducha týmto predajniam, ale
hlavne zvýšiť ich funkcionalitu. Zákazník tu musí nájsť aj
doplnkové služby, ktoré zatraktívnia túto formu predaja.
Je pre nás zadosťučinením, že až 30 % obyvateľov
Slovenska nakupuje v predajniach COOP Jednota. Súčasne
je to pre nás ten najväčší záväzok a obrovská výzva do
budúcnosti ako a kde nasmerovať naše aktivity.
Všetci vnímame, že čas plynie veľmi rýchlo, a tak ako
mnohokrát predtým, aj v roku 2008 sme plní očakávania,
čo nám prinesie. Je to rok osmičkový a osmička je
magické číslo. Vyznačuje sa veľkou väzbovou energiou
a stabilitou. Dúfame, že sa to pozitívne prejaví aj

v nastávajúcich udalostiach. Treba však povedať, že
všetko je v našich rukách.
Myslím si, že celú spoločnosť čaká veľmi bohatý rok.
Bohatý na udalosti, aktivity, ale aj zmeny. Podstatná
zmena, na ktorú sa už niekoľko mesiacov pripravujeme,
je zavedenie meny euro. Príprava je veľmi náročná a je
potrebné využiť každú príležitosť na nastavenie správnych
pravidiel.
Na to, aby jednotlivec alebo skupina boli úspešní,
potrebujú mať vytvorené objektívne aj subjektívne
podmienky. Objektívne vytvára spoločnosť vo forme
stabilného ekonomického prostredia, dobrej atmosféry
a právnej istoty. Subjektívne vychádzajú z každého
z nás..., z toho, akí sme, aké sú naše priority.
Naše priority sú jasne stanovené. Jednoznačným cieľom
nášho snaženia je zákazník. Nielen uspokojovanie jeho
potrieb zhmotnených v podobe nakupovaného tovaru,
ale aj v uspokojovaní jeho emócií, pocitov a vnemov.
To bude naše hlavné snaženie v nadchádzajúcom roku.

Milí členovia, dámy a páni,
chcem vám všetkým poďakovať za dôveru, ktorú ste
do nás vkladali. Ďakujem obchodným partnerom za
seriózny a profesionálny prístup pri budovaní vzájomne
výhodných vzťahov. Moje poďakovanie patrí všetkým
zamestnancom systému COOP, na ktorých sme
právom hrdí. Taktiež sa s poďakovaním obraciam na
dobrovoľných funkcionárov, ktorí pomáhali rozvíjať
vnútrodružstevný život našich Jednôt.
Prajem všetkým, aby rok 2008 prežili v radosti.

S pozdravom

Gabriel Csollár
predseda predstavenstva
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
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Orgány spoločnosti COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo, k 31. 12. 2007
Členská schôdza: 32 členov
Predstavenstvo: 23 členov
Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva
JUDr. Martin Katriak, podpredseda predstavenstva
Ing. Miloš Benkovič
Bc. Anna Betušťáková
Ing. Július Belovič
Ing. Ivan Bzdúšek
Ing. Jozef Čaňo
Ing. Adrián Ďurček
Ing. Vladimír Habaj
Roman Jagelek
Ing. Miroslav Janík
Ing. Štefan Karaš
Ing. Eva Kolajová
Ing. Ján Koza
Ing. Ľudovít Kulcsár
Július Kvas
Ing. Štefan Mácsadi
Ing. Stanislav Paulík
Ing. Ján Plučinský
Ing. Ján Šlauka
Ábel Tužinský
Ing. Bohuslav Uváčik
Ing. Vincent Vojtek

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Kontrolná komisia: 7 členov
Ing. František Hric, predseda kontrolnej komisie
COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Ing. Elena Gubčová, podpredsedníčka kontrolnej komisie COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
Ing. Zlatuška Baďurová
Ing. Vladimír Čuchran
JUDr. Michal Kochan
JUDr. Štefan Koľ
JUDr. Koloman Škuliba

COOP Jednota Modrý Kameň, spotrebné družstvo
COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

Členská základňa systému COOP Jednota:
Stav členskej základne k 31. 12. 2007 bol 222 266 členov.
Členskú základňu tvoria fyzické alebo právnické osoby organizované v jednotlivých spotrebných družstvách,
ktoré sú členmi COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo.
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Vedenie spoločnosti
COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo
Ing. Gabriel Csollár (53), predseda
•
•
•

absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, študijný odbor
ekonomika a riadenie vnútorného obchodu
od roku 1984 pracoval v Jednote Nitra, kde v roku 1989 prevzal post
predsedu predstavenstva
od 1. januára 2007 je súčasne aj predsedom predstavenstva COOP
Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo

JUDr. Martin Katriak (59), podpredseda a vrchný riaditeľ
sekcie družstevných záujmov
•
•
•

je absolventom Právnickej fakulty Univerzity J. A. Komenského
v Bratislave
od roku 1975 pracoval v Slovenskom zväze spotrebných družstiev
od roku 1991 je podpredsedom predstavenstva, v súčasnosti zároveň
vrchným riaditeľom sekcie družstevných záujmov

Ing. Ján Bilinský (48), vrchný riaditeľ sekcie obchodu
•
•
•
•

absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, študijný odbor
ekonomika vnútorného obchodu
v rokoch 1983 – 2000 pracoval v Jednote Vranov nad Topľou
od roku 2000 pracoval ako riaditeľ Zemplínskej veľkoobchodnej
spoločnosti, a. s., v Trebišove
od roku 2007 je vrchným riaditeľom sekcie obchodu COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo

JUDr. Peter Siman (53), vrchný riaditeľ sekcie ekonomiky
•
•
•
•

absolvent Právnickej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach
v roku 1978 začal pracovať v Jednote Brezno
od roku 1979 pracoval v Slovenskom zväze spotrebných družstiev,
kde od roku 1996 do 2001 vykonával funkciu podpredsedu
od roku 2002, po vzniku COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo,
pracuje ako vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie
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Správa predstavenstva
o hospodárskej činnosti
Naša pozícia na trhu
je odrazom reálne stanovených
strategických cieľov.

10.

Systém COOP Jednota má najväčšiu a najhustejšiu maloobchodnú sieť predajní na Slovensku.
Prevádzkové jednotky sú rozdelené do troch základných maloobchodných reťazcov, ktoré sa odlišujú
veľkosťou predajnej plochy, hĺbkou a šírkou sortimentu, ako aj výškou dosiahnutého maloobchodného
obratu.

V roku 2007 v systéme COOP Jednota bol nasledujúci stav a vývoj počtu prevádzkových jednotiek podľa
jednotlivých maloobchodných reťazcov:

Reťazec

Stav PJ k 1. 1. 2007

Stav PJ k 31. 12. 2007

Index v %

TERNO Supermarket
SUPERMARKET
POTRAVINY

15
232
2 078

16
245
2 043

106,6
105,6
98,3

Spolu

2 325

2 304

99,1%

Jednotlivé reťazce majú vypracované vlastné
štandardy a sortimentnú skladbu s cieľom uspokojiť
potreby a želania cieľovej skupiny zákazníkov.
Jedným z cieľov systému COOP Jednota je zvýšenie
a upevnenie lojality existujúcich, ale aj získavanie
nových zákazníkov prostredníctvom rozširovania
a skvalitňovania služieb predajní.

vého tovaru a priemyselného tovaru dennej potreby
s pridanou hodnotou služieb pre zákazníka. Hlavným
cieľom reťazca je posilnenie postavenia jednotlivých
predajní v rámci existujúceho konkurenčného
prostredia, zvýšenie efektivity predajní racionálnym
využitím existujúcej predajnej plochy, ako
aj optimalizáciou sortimentu.

POTRAVINY

TERNO Supermarket

- základný maloobchodný reťazec systému COOP
Jednota, ktorý disponuje predajňami menšieho typu
v mestách, ale i na vidieku. Potraviny slúžia na rýchly
denný nákup čerstvých potravín a rýchloobrátkového
tovaru.

- maloobchodný reťazec s najväčšími
prevádzkovými jednotkami v systéme COOP
Jednota. Hlavným cieľom je poskytovať široký
sortiment kvalitných čerstvých potravín,
široké spektrum potravinárskeho tovaru
vrátane zastúpenia prémiových značiek, ako aj
atraktívneho doplnkového tovaru, ktorý uspokojí aj
toho najnáročnejšieho zákazníka.

SUPERMARKET
- ponúka široký sortiment potravín, rýchloobrátko-

11.

Celkový maloobchodný obrat systému COOP
Jednota v roku 2007 dosiahol výšku takmer
35 mld. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim
rokom predstavuje index rastu 107,8.
Veľkoobchodný obrat prevýšil 12 mld. Sk
s indexom rastu oproti predchádzajúcemu
roku 109,8.

TRHOVÁ POZÍCIA
Obchod spotrebných družstiev COOP Jednota
dosiahol v roku 2007 maloobchodný obrat za
predaj potravín takmer 30 mld. Sk, čo je najviac
v jeho doterajšej histórii, a tým sa stal najväčším
predajcom potravín na Slovensku. Jeho trhový
podiel v segmente potravín predstavuje 16,6 %.

Vývoj sprostredkovaného nákupu cez COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, pre členské
družstvá za obdobie 2003 - 2007 (v mld. Sk)

2003

18,01 mld.

2004

16,71 mld.

2005

2006

16,87 mld.

Podiel jednotlivých obchodných systémov
na trhu s potravinami

2007

17,52 mld. 18,74 mld.

Vývoj MOO 2003 - 2007 (v mld. Sk)
32,25

COOP Jednota 16,6 %
Ostatné
MO reťazce
a nezávislé
MO jednotky
40,8 %

34,77

30,96

30,26

30,02

Tecso Stores
12,9 %

CBA SK 10,6 %
Metro C&C 7,8 %
Kaufland SK
5,4 %
Billa 5,9 %

2003

12.

2004

2005

2006

2007

Maloobchodný obrat

systému COOP Jednota v roku 2007 (v tis. Sk)

Slovensko - spolu aj s SOU

34 765 046

COOP Jednota Bratislava

3 180 036

COOP Jednota Nové Zámky

2 830 898

COOP Jednota Krupina

2 383 557

COOP Jednota Nitra

2 235 827

COOP Jednota Čadca

1 839 760

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

1 756 770

COOP Jednota Galanta

1 700 821

COOP Jednota Žilina

1 669 298

COOP Jednota Prievidza

1 477 293

COOP Jednota Senica

1 448 351

COOP Jednota Trenčín

1 445 681

COOP Jednota Dunajská Streda

1 209 298

COOP Jednota Trnava

1 207 397

COOP Jednota Prešov

1 171 109

COOP Jednota Námestovo

1 033 107

COOP Jednota Martin

1 012 068

COOP Jednota Topoľčany

975 631

COOP Jednota Žarnovica

974 135

COOP Jednota Vranov nad Topľou

736 393

COOP Jednota Brezno

693 938

COOP Jednota Trstená

607 482

COOP Jednota Poprad

583 625

COOP Jednota Levice

553 398

COOP Jednota Revúca

446 094

COOP Jednota Michalovce

436 898

COOP Jednota Komárno

418 644

COOP Jednota Humenné

334 681

COOP Jednota Modrý Kameň

309 855

ZSŠ SD Samuela Ormisa Revúca

82 691

SOU SD Jednota Šamorín

6 042

SOU SD Jednota Prešov

4 268

13.

Vlastná značka
Situácia, v akej sa momentálne slovenský trh
nachádza, začína byť z hľadiska výrobkov pod vlastnou
značkou atraktívnejšia. Tento stav je spôsobený jednak
ponúkaným a rýchlo sa rozširujúcim sortimentom, na
druhej strane stále odráža realitu, možnosti a skutočné
potreby slovenského zákazníka. Samozrejme, tomuto
trendu sa prispôsobuje aj COOP Jednota Slovensko.
Nemenej dôležité je udržať si trend, krok so súčasnými
požiadavkami trhu, zvyšovať znalosť značky COOP
Jednota na silnom konkurenčnom trhu a, samozrejme,
udržať kvalitu ponúkaných výrobkov. Koncom roka
2007 systém COOP Jednota prijal novú filozofiu
a stratégiu výrobkov vlastnej značky. Ide o úplne
novú podobu vnímania vlastnej značky s konkrétnym
cieľom priblížiť sa ešte viac konečnému spotrebiteľovi
a posilniť svoju pozíciu na trhu.
Prvou kategóriou výrobkov je COOP Jednota Dobrá
cena. Už len samotný doplňujúci text po redizajne
„Dobrá kvalita za dobrú cenu“ odráža poslanie
výrobkov v tejto kategórii. COOP Jednota Slovensko
striktne dbá o to, aby v každej jednej kategórii bola
zachovaná deklarovaná kvalita všetkých tovarov
bez výnimky. Ku koncu roku 2007 bolo v ponuke 92
výrobkov tejto kategórie.
Druhou najsilnejšou kategóriou je COOP Jednota
Štandard. Prijatá nová filozofia, ktorú sme začali
realizovať koncom roka 2007, sa najviac dotkla práve
tejto kategórie, ktorá bola zmenená na COOP Jednota

Tradičná kvalita. Cieľ bol jednoznačný - byť bližšie
k zákazníkovi v ponímaní práve tejto kategórie.
Celkový počet týchto výrobkov ku koncu roka 2007
bol 120.
Pre zákazníkov s najvyššími nárokmi na kvalitu máme
definovanú tretiu kategóriu COOP Premium. Táto
značka je nadnárodná a vzišla zo spolupráce COOP
Jednota Slovensko, COOP Centrum Česká republika
a COOP Hungary.

Kampane
Produktová kampaň
V roku 2007 sme realizovali produktovú komunikáciu
prostredníctvom pravidelných letákových akcií –
občasníkov. Celkovo sme pripravili pre zákazníkov 25
celoslovenských letákových akcií, 25 letákových akcií
zameraných na podporu reťazca TERNO Supermarket
a SUPERMARKET a 4 akcie Dlhodobo nízkej ceny.
V rámci stratégie mediálnej podpory letákových
akcií sme v roku 2007 zrealizovali 11 produktových
kampaní – mediálnych podpôr celoslovenských
občasníkov. Podpora v rozhlase a v tlačových médiách
bola zameraná na propagáciu vybraných výrobkov
s akciovými cenami. Dôraz bol kladený na kvalitu
výrobkov, nízke ceny a dostupnosť predajní s cieľom
pritiahnuť zákazníkov do predajní COOP Jednota
a zvýšiť maloobchodný obrat.
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Podpora vlastnej značky

Imidž kampaň Obchod na zjedenie

Počas roku 2007 sme realizovali dve kampane na
podporu vlastnej značky. V prvom polroku sme
priniesli našim zákazníkom možnosť zapojiť sa do
spotrebiteľskej súťaže Vyhraj zájazd do sveta so
značkou COOP Jednota. V druhom polroku prebehla
kampaň Dni vlastných značiek. Spotrebiteľ si mal
možnosť zakúpiť vybrané výrobky vlastnej značky
COOP Jednota za zvýhodnenú maloobchodnú
cenu. Cieľom obidvoch kampaní bolo pritiahnuť
spotrebiteľov do
predajní COOP
Jednota, budovať
imidž vlastných
značiek a zvýšiť
spontánnu a
podpornú znalosť
značiek
COOP Jednota
u konečného
spotrebiteľa.

Najvýznamnejšia a najrozsiahlejšia kampaň roku 2007
Obchod na zjedenie prebiehala v mesiaci november.
Celá kampaň sa niesla v duchu: COOP Jednota špecialista na potraviny. Kto sa na niečo špecializuje,
je v tom lepší ako ostatní! Kampaň nadväzovala
na kampaň z roku 2006 a jej cieľom bolo ukázať
zákazníkom systém COOP Jednota ako „obchod na
zjedenie”.

Spotrebiteľská súťaž
Uhryzni si z výhier
Koncoročná
spotrebiteľská súťaž
Uhryzni si z výhier bola
logickým pokračovaním
a vyústením imidžovej
komunikácie. Zákazníci
mali možnosť „uhryznúť“
si z celkového počtu
480 000 výhier
a v záverečnom
žrebovaní možnosť
získať jednu zo 7
novučičkých Fabií.

Leto s COOP
Jednotou
Počas letných
mesiacov COOP
Jednota obrátila
svoju pozornosť
na mladšieho
zákazníka a tomu
sme prispôsobili celú
komunikáciu. Mladí
ľudia sa mohli zapojiť
do súťaže s názvom
Vyhraj letnú COOP
Jednota párty. Cieľom aktivity bolo zatraktívniť
systém COOP Jednota a priblížiť ho aj mladšej
generácii. Mechanizmus spotrebiteľskej súťaže bol
„kúp a vyhraj“ a vyžrebovaný výherca mal možnosť
získať párty pre 50 ľudí (občerstvenie, miešané drinky,
pečené prasiatko a pod.), živú kapelu (výber z kapiel:
Hex, Gladiator, Vetroplach) i technické a produkčné
zabezpečenie.

Ostatné aktivity
UNIKASA
Projekt UNIKASA
úspešne pokračoval aj
v roku 2007. Rozšírili
sme počet predajní,
kde zákazníci COOP
Jednoty môžu pri
pokladnici platiť svoje
účty za elektrinu, telefón, poistenie a podobne,
spolu s platbou za tovar. Na podporu tohto projektu
sme pripravili spotrebiteľskú súťaž v spolupráci so
spoločnosťou Citibank (Slovakia) a. s.
Cieľom súťaže bolo dlhodobo zviditeľniť službu
UNIKASA a výhody, ktoré ponúka.
Súťaž zaznamenala úspech a výrazne pomohla
podporiť projekt UNIKASA.
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Vernostný program
Nákupná karta
V roku 2007 si zákazníci a členovia mohli vybrať
z dvoch nákupných kariet. Nákupná karta COOP Jednota Klasik slúžila jej držiteľom na načítanie všetkých
nákupov v sieti COOP Jednota na Slovensku s cieľom
poskytnúť držiteľovi zľavu z celkového nákupu za kalendárny rok. Zľava sa vypočítala z celkového ročného objemu nákupov podľa percenta, ktoré poskytuje
COOP Jednota, v ktorej bol držiteľ karty registrovaný.
Nákupná karta COOP Jednota Plus mala zvýšenú
funkcionalitu v porovnaní s nákupnou kartou Klasik.
Táto karta slúžila jej držiteľovi aj ako kreditná karta.
Za každý zaplatený nákup touto kartou získal klient
ďalšie 1 % nielen v predajniach COOP Jednoty, ale vo
všetkých predajniach označených logom MasterCard
Electronic.

a marketingovým nástrojom systému COOP Jednota
voči svojim zákazníkom. Časopis zviditeľňuje obchodný reťazec COOP Jednota ako moderný a stabilný systém slúžiaci spotrebiteľovi. Rok 2007, jubilejný
piaty rok vychádzania časopisu, bol obdobím úsilia
o jeho kvalitatívny posun. Toto úsilie bolo zavŕšené
prijatím novej tematickej koncepcie i vizuálneho
spracovania.
Zásadná zmena koncepcie nastala v tematickom zameraní sa na potraviny, výživu či zdravý životný štýl,
čo predstavuje čitateľsky atraktívne východisko na
prezentáciu systému a jeho cieľov. V novej podobe
začal časopis vychádzať od č. 12/2007.
Za jeden z úspechov časopisu Jednota možno
pokladať skutočnosť, že podľa výsledkov prieskumu
Marketing & Media & Lifestyle agentúry Median Sk
dosiahla jeho čítanosť v 2. a 3. štvrťroku 2007 hodnotu 5,2 % a stal sa tak 5. najčítanejším mesačníkom na
Slovensku.

Environmentálna
politika
K 31. 12. 2007 bolo evidovaných 566 948 držiteľov
nákupnej karty, z toho 222 266 členov spotrebných
družstiev a 344 682 tzv. zákazníckych kariet.
Z celkového maloobchodného obratu držitelia
nákupných kariet nakúpili tovar v hodnote 14,91
mld. Sk, čo je 42,97 % a oproti roku 2006 je to nárast
o 4,09 %.

Časopis Jednota
Mesačník Jednota patrí za 5 rokov svojej existencie
k tradičným komunikačným prostriedkom

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
ktorá zabezpečuje nákup tovarov pre svoje členské
družstvá, spolupracuje v oblasti recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.
s. Táto spoločnosť je na území SR oprávnená poskytovať licenciu registrovanej ochrannej známky ZELENÝ
BOD.
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, je
oprávneným subjektom, ktorý môže používať na
obaloch výrobkov túto registrovanú ochrannú známku. Naša spoločnosť tak participuje na rozvoji systému
ZELENÉHO BODU, ktorého hlavnou úlohou je podpora
separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Symbol
ZELENÝ BOD zobrazený na obale výrobku je prejavom
zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.
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Ciele na rok 2008
Základným cieľom systému COOP Jednota na rok 2008
je orientovať sa na zákazníka, jeho potreby a želania,
ale aj prispôsobovať sa zmenám trendov v jeho nákupnom správaní. Aktívnym prístupom v uvedenej oblasti
chceme zvyšovať spokojnosť nielen našich súčasných
zákazníkov, ale zamerať sa aj na získanie nových zákazníkov. Dosiahnutie vytýčených cieľov chceme prostredníctvom skvalitnenia poskytovaných služieb,
zvýšenou kultúrou pri predaji tovaru, ako aj vysokou
kvalitou a atraktivitou ponúkaného sortimentu.
Ďalšou prioritou nášho systému je udržanie trhového
podielu v sortimentnej kategórii potraviny.
V oblasti intenzifikácie budeme pokračovať v modernizácii súčasných predajní s dôrazom na rozšírenie
ponuky čerstvých a chladených produktov. V súlade
s neustále sa rozvíjajúcimi trendmi v maloobchode
chceme pokračovať vo výstavbe a v reštrukturalizácii
prevádzkových jednotiek aj podľa moderných unifikovaných projektov.
Osobitná pozornosť COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo, a celého systému COOP Jednota

v roku 2008 je zameraná na riešenie organizačných
a technických úloh v súvislosti so zavedením eura.
Na dosiahnutie ďalšieho zdokonalenia a zefektívnenia v systéme má prispieť aj zabezpečenie a realizácia projektu elektronickej komunikácie pri výmene
dokumentov tak vo vnútri systému, ako aj vo vzťahu
k dodávateľom.
Ďalšou z hlavných úloh je začatie procesu koordinácie
v rámci logistických centier a príprava projektu a realizácie centrálneho nákupu ovocia a zeleniny. S týmto
procesom súvisí dobudovanie distribučných centier
a systému logistiky smerom k prevádzkovým jednotkám, dobudovanie maloobchodných prevádzok,
aby z technickej a personálnej stránky spĺňali nevyhnutné predpoklady na predaj sortimentu čerstvého
ovocia a zeleniny.
K prioritám v oblasti rozvoja ľudských zdrojov patrí
podpora individuálnej výkonnosti zamestnancov cez
vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia efektívnosti
a konkurencieschopnosti systému.
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Zamestnanci
...na ktorých sme právom hrdí.

18.

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
zamestnávala k 31. 12. 2007 celkovo 88 zamestnancov,
z toho 56 % žien.
Počet všetkých zamestnancov v systéme COOP
Jednota k 31. 12. 2007 bol 13 689, z toho 85 % žien.
V pracovných vzťahoch dbáme na rovnosť príležitostí.

Odmeňovanie pracovníkov systému COOP Jednota
Priemerná mesačná mzda zamestnanca systému
COOP Jednota v roku 2007 dosiahla výšku 14 977 Sk
a oproti roku 2006 vzrástla o 1 407 Sk pri indexe 110,4.
V roku 2007 vzrástla aj mesačná produktivita práce
meraná objemom maloobchodného predaja na
1 zamestnanca družstva.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v roku 2007
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v našom systéme je
postavené na harmonizácii strategických zámerov
a cieľov systému COOP Jednota s Koncepciou
vzdelávania a rozvoja zamestnancov.
Prostredníctvom vzdelávacích
aktivít sme cielene a systematicky
podporovali individuálnu výkonnosť
zamestnancov zaradených do
cieľových skupín vzdelávania.
Na základe analýzy tréningových
a vzdelávacích potrieb sme definovali
51 vzdelávacích modulov na podporu
okamžitej i dlhodobej výkonnosti
v oblasti manažérskych zručností,
odborných znalostí a tímovej
spolupráce. Pre vybrané cieľové
skupiny zamestnancov sme zriadili interné akadémie
s možnosťou získania certifikátu.
V roku 2007 naše investície do vzdelávania a rozvoja
zamestnancov vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim
rokom o viac ako 40 %. Vzdelávacie moduly
absolvovalo 1 476 zamestnancov na manažérskych
i výkonných pracovných pozíciách.
Pokračovali sme v realizácii projektu vzdelávania
manažérov COOP Jednota Slovensko spolufinancovaného
zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu cieľovo
orientovaného na oblasti riadenia procesov, hodnotenia
výkonnosti, vedenia ľudí, obchodných a komunikačných
zručností, ktorý sme ukončili k 31. 12. 2007.

Systém výhod a benefitov
Ako súčasť personálnej politiky systému COOP
Jednota sme zamestnancom umožnili získať výhody
prostredníctvom nákupnej karty COOP Jednota
Klasik a nákupnej karty COOP Jednota Plus. Jedným z
významných benefitov, ktorý zamestnanci mohli využiť,
bol príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
poistenie. Ďalšie výhody a benefity sú individuálne
v jednotlivých členských družstvách a predstavujú
významnú súčasť starostlivosti o zamestnancov.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
Kolektívne vyjednávanie má v systéme COOP
Jednota historické korene. Na jeho zabezpečenie,
ako aj zabezpečenie sociálneho zmieru medzi COOP
Jednotami ako zamestnávateľmi a ich zamestnancami,
platila v systéme COOP Jednota od 1. 1. 2006 do
31. 12. 2007 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Minimálne
v rozsahu tejto zmluvy boli v kolektívnych zmluvách
jednotlivých družstiev
zakotvené práva a ekonomické
výhody svojich zamestnancov.
Koncom roka 2007 predložil
Odborový zväz pracovníkov
obchodu a cestovného ruchu
návrh novej Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa na
najbližšie tri roky, opierajúci
sa o nový Zákonník práce a
vytvorenie väčšieho priestoru
pre individuálne vyjednávania
zamestnávateľov a zástupcov
zamestnancov v jednotlivých družstvách.

Hodnoty, na ktorých staviame...
Vo svojich aktivitách a prístupe k zákazníkovi stavia
systém COOP Jednota predovšetkým na nasledujúcich
hodnotách:
• tradícia
• kvalita výrobkov s dôrazom na slovenské výrobky
• blízkosť k zákazníkovi
• individuálny prístup k zákazníkovi
Na týchto základných hodnotách a ďalších všeobecne
prijatých pravidlách správania sa by sme v budúcnosti
chceli vypracovať a prijať pre náš systém etický kódex.
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Podniková filantropia
Pomáhať druhým
je pre nás prirodzené.
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Aktivity Nadácie
Jednota COOP
v roku 2007
Podpora zdravotníctva
V roku 2007 boli zakúpené lekárske prístroje v celkovej
hodnote 1 664 tis. Sk pre tieto nemocnice:
NsP Bratislava - Kramáre - detské postieľky
s príslušenstvom + infúzne stojany
a manipulačné vozíky
FNsP Nitra – elektrochirurgický generátor
NsP Liptovský Mikuláš – časť mobilnej
vyšetrovacej ORL jednotky a
artroskopické zdravotnícke pomôcky
FNsP Milosrdní bratia Bratislava
- laparoskopické inštrumentárium
Nemocnica Malacky – 4 ks monitorov S/5 Light

·
·
·
·
·

Humanitárna pomoc fyzickým
a právnickým osobám
Nadácia Jednota COOP v roku 2007 venovala:
20 tis. Sk Detskému domovu v Hostoviciach
20 tis. Sk p. Miklošiovej
Detskému centru PRE TEBA posilňovacie
zariadenie HAMMER.

·
·
·

Víťazné družstvá ziskali od nadácie okrem pohára,
diplomu, vecných cien od partnerov projektu aj
peňažný dar vo výške 20 tis. Sk.
V roku 2007, v rámci V. ročníka projektu Jednota pre
školákov, bolo rozdelených medzi školy, ktoré sa
zapojili do súťaže, 15 600 futbalových lôpt.

Aktivity Nadácie
Vaša Jednota
v roku 2007
Podpora zdravotníctva
Nadácia Vaša Jednota v roku 2007 zakúpila pre:
• FNsP J. A. Reimana v Prešove EKG prístroj,
multimediálny projektor a monitor vitálnych
funkcií s príslušenstvom v celkovej hodnote
300 tis. Sk.
• Občianske združenie OKO v Banskej Bystrici
digitálny zobrazovací systém pre štrbinovú lampu
v hodnote 450 tis. Sk; združenie poskytlo tento
systém FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
• venovala Všeobecnej nemocnici v Šali peňažný
dar 440 tis. Sk.

Projekt Jednota pre školákov a projekt
Jednota Futbal Cup
V roku 2007 sme uskutočnili V. ročník projektu Jednota
pre školákov, ktorého cieľom bolo podporovať
pohybové aktivity detí základných škôl a prispievať
k ich zdravému životnému štýlu a zároveň pomôcť
pri riešení problémov základných škôl, ktoré majú
nedostatok školských pomôcok. Súčasťou projektu
bol aj IV. ročník celoslovenskej súťaže v malom futbale
pod názvom Jednota Futbal Cup.
Z oslovených ZŠ sa do súťaže prihlásilo 1 267
základných škôl a 8-ročných gymnázií. Okresné
a krajské kolá boli odohrané v telocvičniach a na
vonkajších plochách; víťazné tímy získali diplom
a pohár. Celoslovenské finále sa uskutočnilo na
futbalovom štadióne v Brezovej pod Bradlom.

21.

Projekt Nech sa nám netúlajú
Podpora voľnočasových aktivít školopovinných detí
predovšetkým v oblasti kultúry a umenia bola hlavným
cieľom organizátorov III. ročníka grantového programu
Nech sa nám netúlajú. Finančný grant sa skladal z príspevku
nadácie a príspevku spoločnosti HENKEL SLOVENSKO,
spol. s r. o., vo forme 2 % dane z príjmov. Spomedzi 334
prihlásených projektov bolo odmenených 17 projektov
celkovou sumou 1 054 tis. Sk.

Účasť na externých projektoch
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
sa prezentovala ako reklamný partner na týchto
projektoch:
Krištáľové krídlo 2007
Československý bál
INTRACO 2007 a INTRACO Special 2007
Štrbský maratón
Deň polície
Detská Univerzita Komenského
Študentská osobnosť Slovenska 2007
Deň narcisov

Čestný odznak COOP Jednota Slovensko
Udeľuje sa ako ocenenie mimoriadnych zásluh
na rozvoji spotrebných družstiev, popularizácii
spotrebného družstevníctva a rozvoji všeobecne
prospešných aktivít. V roku 2007 toto ocenenie získalo
31 osobností, ktoré nominovali jednotlivé COOP
Jednoty na Slovensku.
Diplom Za vernosť spotrebným družstvám
Uvedené ocenenie v roku 2007 získalo 36 zamestnancov za dlhoročnú, aktívnu a zodpovednú prácu
v spotrebných družstvách, ktorí dosiahnutými
výsledkami významne prispeli k rozvoju družstevného
obchodu.

Prevzaté ocenenie
Junior Chamber International - Slovakia (2. miesto
v ankete Najúspešnejšia firma roka 2007 v SR)

Udeľované ocenenia
Družstevná cena Samuela Jurkoviča
Družstevné ocenenie, ktoré udeľuje Družstevná únia SR
za mimoriadne zásluhy pri šírení družstevnej myšlienky
a rozvoji družstevníctva, získali v roku 2007:
• Bc. Anna Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
• Ing. Ján Šlauka, predseda predstavenstva COOP
Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
• Ing. Ján Štrbo, podpredseda predstavenstva COOP
Jednota Trnava, spotrebné družstvo
• JUDr. Peter Siman, vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
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Finančná príloha
Vieme si spočítať,
ako tomu nasadiť korunu.
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Súvaha COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
k 31. 12. 2007 (skrátené)
Ukazovateľ v tis. Sk

k 31. 12. 2007

k 31. 12. 2006

MAJETOK SPOLU

1 694 051

1 615 759

1 508 579

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

1 021 987
8 884
107 464
905 639

1 092 074
14 661
240 866
836 547

995 058
4 433
125 734
864 891

664 222
8 064
17 672
195 645
442 841

522 318
6 358
23 369
253 419
239 172

502 670
6 159
26 697
258 330
211 484

7 842

1 367

10 851

1 694 051

1 615 759

1 508 579

1 318 164
229 016
530 779
440 462

1 231 967
229 016
465 979
440 819

1 166 605
227 329
69 100
441 404

39 672

39 672

392 856

78 235

56 481

35 916

356 469
3 840
119 992
232 620
17

379 809
4 720
105 021
269 921
147

341 283
4 570
103 418
233 295
0

19 418

3 983

691

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

k 31. 12. 2005

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 uzávierkou,
z ktorej boli odvodené. Kompletná účtovná uzávierka za rok 2007 je súčasťou výročnej správy a je uvedená
v prílohe.

24.

Výkaz ziskov a strát COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
k 31. 12. 2007 (skrátené)
Ukazovateľ v tis. Sk

k 31. 12. 2007

Tržby z predaja tovaru
392 373
Náklady vynaložené
na obstaranie tovaru
Obchodná marža
Výroba
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhod. nehmot. majetku
a dlhod. hmot. majetku
Tržby z predaja dlhodobého
majetku a materiálu
Zost. cena predaného dlhod.
majetku a materiálu
Ostatné výnosy z
hospodárskej činnosti spolu
Ostatné náklady na
hospodársku činnosť spolu
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
Náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Výsledok hospodárenia
z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

k 31. 12. 2006

409 773

k 31. 12. 2005

217 742

432 542
-40 169
678 447
523 103
115 175
104 859
2 393

454 903
-45 130
649 497
521 745
82 622
97 551
1 689

235 212
-17 470
533 988
409 934
106 584
73 344
1 958

19 960

13 520

16 167

173 631

37 764

12 747

137 749

117

12 226

5 956

3 933

3 401

6 782

6 880

4 781

23 019
60 217
-6 047

4 562
73 983
21 919

7 203
83 473
53 132

66 264
11 048

52 064
145

30 341
1 628

78 235
0
0

56 481
0
0

35 916
0
0

0

0

0

78 235

56 481

35 916
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Členské družstvá vykonávajúce obchodnú činnosť:
COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

Stromová 16, 833 02 Bratislava
predseda predstavenstva:
Ing. Adrián Ďurček
maloobchodný obrat:
3 180 036 tis. Sk
počet predajní:
23
e-mail:
adurcek@jednotaba.sk
tel. č.:
02/59 30 73 11

Dopravná 14, 934 01 Levice
predsedníčka predstavenstva:
Ing. Elena Gubčová
maloobchodný obrat:
553 398 tis. Sk
počet predajní:
78
e-mail:
gubcova@jednotasd-lv.sk
tel. č.:
036/63 12 943

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
predsedníčka predstavenstva:
Ing. Eva Kolajová
maloobchodný obrat:
693 938 tis. Sk
počet predajní:
69
e-mail:
kolajova@hsd.sk
tel. č.:
048/61 13 053

Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
predseda predstavenstva:
Ing. Ján Šlauka
maloobchodný obrat:
1 756 770 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
830 046 tis. Sk
počet predajní:
147
e-mail:
slauka@jednotalm.sk
tel. č.:
044/54 77 301

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 17 Čadca
predseda predstavenstva:
Ing. Miroslav Janík
maloobchodný obrat:
1 839 760 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
435 975 tis. Sk
počet predajní:
96
e-mail:
miroslav.janik@jsdcadca.sk
tel. č.:
041/43 32 152-5

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
predseda predstavenstva:
Ing. Ľudovít Kulcsár
maloobchodný obrat:
1 209 298 tis. Sk
počet predajní:
70
e-mail:
kulcsar@jednotads.sk
tel. č.:
031/55 23 367

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
predseda predstavenstva:
Ing. Ján Koza
maloobchodný obrat:
1 012 068 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
354 311 tis. Sk
počet predajní:
69
e-mail:
jan.koza@coopjednotamt.sk
tel. č.:
043/49 23 455

COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
Obchodná 2, 071 20 Michalovce
predseda predstavenstva:
JUDr. Michal Kochan
maloobchodný obrat:
436 898 tis. Sk
počet predajní:
70
e-mail:
kochan@jsdmi.sk
tel. č.:
056/64 41 577

Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta
predseda predstavenstva:
Ing. Július Belovič
maloobchodný obrat:
1 700 821 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
699 340 tis. Sk
počet predajní:
72
e-mail:
belovic@jsdga.sk
tel. č.:
031/78 05 732-4

COOP Jednota Modrý Kameň, spotrebné družstvo

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Družstevná 24, 066 01 Humenné
predseda predstavenstva:
maloobchodný obrat:
počet predajní:
e-mail:
tel. č.:

Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo
predseda predstavenstva:
Roman Jagelek
maloobchodný obrat:
1 033 107 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
227 425 tis. Sk
počet predajní:
63
e-mail:
predseda@jsdnam.sk
tel. č.:
043/55 23 106

JUDr. Štefan Koľ
334 681 tis. Sk
55
kol@jednotahe.sk
057/77 50 019

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná č. 36, 945 01 Komárno
predseda predstavenstva:
JUDr. Koloman Škuliba
maloobchodný obrat:
418 644 tis. Sk
počet predajní:
31
e-mail:
skuliba@jednotasd-kn.sk
tel. č.:
035/79 05 101

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina
predseda predstavenstva:
Július Kvas
maloobchodný obrat:
2 383 557 tis. Sk
počet predajní:
142
e-mail:
kvas@jsdkrupina.sk
tel. č.:
045/55 11 307

Jarmočná 318, 992 14 Modrý Kameň
predsedníčka predstavenstva: Ing. Zlatuška Baďurová
maloobchodný obrat:
309 855 tis. Sk
počet predajní:
49
e-mail:
badurova@jednota-mk.sk
tel. č.:
047/48 70 055

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
predseda predstavenstva:
Ing. Štefan Mácsadi
maloobchodný obrat:
2 830 898 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
84 393 tis. Sk
počet predajní:
110
e-mail:
macsadi@jednota-nz.sk
tel. č.:
035/63 21 400

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Štefánikova 54, 949 79 Nitra
generálny riaditeľ:
maloobchodný obrat:
počet predajní:
e-mail:
tel. č.:

26.

Ing. Miloš Benkovič
2 235 827 tis. Sk
151
benkovic@jednotanr.sk
037/69 25 700

COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo

Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
predseda predstavenstva:
Ing. Štefan Karaš
maloobchodný obrat:
583 625 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
228 102 tis. Sk
počet predajní:
62
e-mail:
karas@jednotapp.sk
tel. č.:
052/78 67 111

Mierové nám. č. 19, 912 50 Trenčín
predseda predstavenstva:
maloobchodný obrat:
veľkoobchodný obrat:
počet predajní:
e-mail:
tel. č.:

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Konštantínova 3, 081 77 Prešov
predseda predstavenstva:
Ing. Ján Plučinský
maloobchodný obrat:
1 171 109 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
445 535 tis. Sk
počet predajní:
116
e-mail:
plucinsky@jednotasd-po.sk
tel. č.:
051/74 60 801

Trojičné námestie č. 9, 917 00 Trnava
predseda predstavenstva:
Ing. Bohuslav Uváčik
maloobchodný obrat:
1 207 397 tis. Sk
počet predajní:
69
e-mail:
uvacik@jednotatt.sk
tel. č.:
033/55 11 644-8

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Hattalova 100, 028 01 Trstená
predsedníčka predstavenstva: Bc. Anna Betušťáková
maloobchodný obrat:
607 482 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
230 536 tis. Sk
počet predajní:
45
e-mail:
betustakova@jednotasd-ts.sk
tel. č.:
043/53 09 160

A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
predseda predstavenstva:
Ing. Stanislav Paulík
maloobchodný obrat:
1 477 293 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
447 329 tis. Sk
počet predajní:
59
e-mail:
paulik@jednotasd-pd.sk
tel. č.:
046/51 99 111

COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, 050 01 Revúca
predseda predstavenstva:
Ing. Vladimír Čuchran
maloobchodný obrat:
446 094 tis. Sk
veľkoobchodný obrat:
137 724 tis. Sk
počet predajní:
61
e-mail:
jsdra_predseda@stonline.sk
tel. č.:
058/44 21 132

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
predseda predstavenstva:
Ing. Ivan Bzdúšek
maloobchodný obrat:
1 448 351 tis. Sk
počet predajní:
102
e-mail:
bzdusek@jednotasenica.sk
tel. č.:
034/69 09 011

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany
predseda predstavenstva:
Ing. Vladimír Habaj
maloobchodný obrat:
975 631 tis. Sk
počet predajní:
123
e-mail:
habaj@to.coop.sk
tel. č.:
038/53 58 111

Ing. Jozef Čaňo
1 445 681 tis. Sk
527 087 tis. Sk
122
cano@jsdtn.sk
032/74 81 339

COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo

COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Nám. slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
predseda predstavenstva:
Ing. František Hric
maloobchodný obrat:
736 393 tis. Sk
počet predajní:
93
e-mail:
hric@jednotasd-vt.sk
tel. č.:
057/44 64 410

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
predseda predstavenstva:
maloobchodný obrat:
veľkoobchodný obrat:
počet predajní:
e-mail:
tel. č.:

Ábel Tužinský
974 135 tis. Sk
393 913 tis. Sk
102
jsdabtu@isternet.sk
045/68 12 296

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
predseda predstavenstva:
maloobchodný obrat:
veľkoobchodný obrat:
počet predajní:
e-mail:
tel. č.:

Ing. Vincent Vojtek
1 669 298 tis. Sk
553 886 tis. Sk
102
vojtek@jsdzilina.sk
041/70 03 360-3

Členské družstvá nevykonávajúce obchodnú činnosť:
COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo

COOP Jednota Púchov, spotrebné družstvo

Hálkova 1, P. O. BOX 73, 830 08 Bratislava
predsedníčka predstavenstva:
Mária Rucelová
e-mail:
rucelova@jednotavidiek.sk
tel. č.:
02/44 45 88 64

Moravská 1633/15, 020 01 Púchov
predseda predstavenstva:
Jozef Jankura
e-mail:
jozef.jankura@zoznam.sk
tel. č.:
0905 773 899

Družstvo Budúcnosť Lučenec

COOP Jednota Radošovce, spotrebné družstvo

Martina Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec
predseda predstavenstva:
Ing. Milan Ambroš
e-mail:
ambrosm@stonline.sk
tel. č.:
047/45 11 349

908 63 Radošovce
predseda predstavenstva:
tel. č.:

27.

Alojz Ivánek
034/66 93 290

Komunikácia s médiami
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, organizuje
pravidelné štvrťročné stretnutia vedenia spoločnosti so zástupcami celoslovenských printových médií. Aj touto cestou
sa snaží informovať verejnosť o procesoch v rámci systému
COOP Jednota a zároveň poskytuje stanoviská k aktuálnym
otázkam v oblasti obchodu.

Pravda, 11. 5. 2007

Obchod, júl 2007

Moderní obchod, č. 7, 2007

Výber, č. 11, 2007
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Správa audítora

29.

Summary
Company Profile

Loyalty Card

COOP Jednota Slovensko, consumer cooperative incorporates 32 independent regional COOP Jednota organizations, roofs 6 logistic centres, it is founder of 4 secondary
apprentice schools, two foundations and a stakeholder of
DRU a.s., OPTIMA a.s. and the Vzdelávací inštitút a.s.(Educational Institute). Its mission is to create and provide
its members – COOPs – tools and solutions to maintain
their market share and create grounds for their economic
growth.
COOP Jednota is a domestic retail chain and the key foodstuffs retailer in Slovakia and it intends to maintain this
position further on. The most prominent value of the whole system is customer’s satisfaction to which all objectives,
missions and tools are subordinated.

In 2007, customers and members were allowed to choose
from two types of shopping cards. The COOP Jednota
Klasik shopping card provided its holder with discount
from the total purchase for the calendar year. The COOP
Jednota Plus shopping card served its owner also as a credit card and made advantageous also purchases carried
out outside the stores operated by COOP Jednota.

Retail Network

Employees

COOP Jednota system has the densest and the widest
retail network in Slovakia. Retail operations, which totalled
as 2304 as of 31 December 2008, are divided into three
basic retail formats – GROCERY STORE, SUPERMARKET,
and TERNO Supermarket, which differ in the surface area,
range of goods, as well as size of the retail turnover they
generate.

As of 31 December, COOP Jednota Slovensko, consumer cooperative had 88 employees. However, the total
number of employees working in the system of COOP
Jednota amounted to 13 689. The company intentionally
and systematically supports individual performance of its
employees classified into education target groups through
education activities. As an integral part of our HR policy,
we enabled our employees to gain various benefits and
advantages, which are individually set in the respective
consumer cooperatives, who are members of the system.

Market Position
Retail chain of consumer cooperatives COOP Jednota reached retail turnover for sales of groceries at the amount
of SKK 30 billion, what is a record in the company history.
This figure makes COOP Jednota the largest grocery
retailer in Slovakia.
Total retail turnover generated in the COOP Jednota
system in 2007 amounts to almost SKK 35 billion, what
represents year-on-year growth index of 107.8. COOP
Jednota private label has a number of products in the
portfolio of its three sub-brands. The private label
sub-brand COOP Jednota Dobrá cena (“Good price”) is
designed especially for the customers, who make their
purchasing decisions based predominantly on price,
whilst COOP Jednota Štandard is popular among the
customers preferring value for money. Customers with
the highest demands for quality look for the sub-brand
COOP Premium.

Jednota Newsletter
The magazine promotes the retail chain of COOP Jednota
as a modern and stable system serving the consumer.
Based on the findings of the Marketing & Media & Lifestyle
survey conducted by Median SK, it has become the 5th
most frequently read monthly magazine in Slovakia.

Corporate Responsibility
Helping the others comes naturally to us. In 2007, the
Jednota COOP Foundation contributed with the amount
of SKK 1 664 thousand to the purchase of healthcare
equipment. Other finance was donated to various natural
and legal bodies in need while the foundation also organised 5th year of ‘Jednota pre školákov’ project (Jednota
for pupils), which was aimed at supporting the leisure
and sports activity of elementary school pupils. The ‘Vaša
Jednota’ foundation purchased healthcare equipment,
donated financial gift in the total amount of SKK 1 190
thousand and managed to organise already the 3rd year
of the ‘Nech sa nám netúlajú’ (Don’t let them get astray)
grant programme.

Objectives for 2008

Campaigns
Throughout the whole 2007, COOP Jednota private label
was being supported by a number of advertising campaigns: consumer contest called ‘Vyhraj zájazd do sveta so
značkou COOP Jednota’ (Win a trip to see the world with
COOP Jendota), conveniently priced private label products
during the ‘Dni vlastných značiek’ campaign (Private label
days), summer contest called ‘Vyhraj letnú COOP Jednota party’ (Win the summer COOP Jednota party), image
campaign titled ‘Obchod na zjedenie’ (A store to eat) and
the end-of-the-year consumer contest called ‘Uhryzni si z
výhier’ (Get a bite of the prizes).

Also in the following year, we are going to focus predominantly on satisfaction of our customers and employees.
We will put further stress on maintaining our market share
in grocery retail, continue in modernisation of our current
stores as well as building of modern grocery stores of the
21st century. Special attention shall be paid to solving
the organisational and technical issues related to Euro
adoption, initiation of the coordination and streamlining
process within the logistic centres framework, preparation
of the project tackling centralised purchases of fruits and
vegetables, and last but not least, taking a look at electronic communication within the system as well in relation to
our suppliers.
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COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava
tel.: 02/58 23 32 15, fax: 02/58 23 32 89
e-mail: coop@coop.sk
www.coop.sk

