
NOVINY SPOTREBNÉHO DRUŽSTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Liptov - Spiš - Gemer
JEDNOTA

APRÍL 2019
Ročník XXVII.      č. 2

Zasadalo Zhromaždenie delegátov
V zmysle Obchodného zákon-

níka, platných Stanov COOP 
Jednoty L. Mikuláš, SD a na 
základe uznesenia predsta-
venstva z 22. februára 2019 sa  
v piatok 5. apríla 2019 zišlo  
v Liptovskom Mikuláši Zhromaž-
denie delegátov, aby zhodnotilo 
činnosť družstva za hospodár-
sky rok 2018, jeho postavenie  
v systéme SD Slovenska a v 
regiónoch, v ktorých COOP 
Jednota L. Mikuláš, SD pôsobí. 
Hlavnými bodmi programu bolo 
schválenie dosiahnutých výsled-
kov za hospodársky rok 2018  
a zámerov družstva na rok 2019. 

Zhromaždenie delegátov 
otvorila podpredsedníčka pred-
stavenstva Ing. Iveta Ághová. 
Rokovanie zhromaždenia dele-
gátov viedol predseda pred-
stavenstva Ing. Ján Šlauka, 
ktorý v správe o činnosti COOP 
Jednoty L. Mikuláš, SD  oboz-
námil prítomných s dosiahnutý-
mi výsledkami za rok 2018. Ako 
uviedol, v roku 2018 sme sa 
medzi spotrebnými družstvami 
Slovenska výškou dosiahnutého 
obratu zaradili na ôsme miesto. 
Pre hospodárenie nášho druž-
stva a výšku obratu boli rozho-
dujúce vonkajšie faktory, ako 
miera nezamestnanosti, inflá-
cia, index životných nákladov  
a neustále sa meniace nákla-
dové vstupy. Za rok 2018 sme 
realizovali maloobchodný 
obrat vo výške 65 257 tis €. 
Na tomto obrate sa podieľa-
lo 138 prevádzkových jedno-
tiek, z toho 83 na Liptove, 
29 na Spiši a 26 na Gemeri.  
V rámci družstva prevádzkuje-
me 2 predajne Tempo super-
market, ktoré sa podieľajú na 
obrate družstva takmer 14%. 
Pre zákazníkov sú stále atrak-
tívne letákové akcie, z ktorých 
mnohé boli spojené so súťaža-
mi o atraktívne ceny. Jednými  
z najlepšie predávaných tova-
rov sú výrobky zaradené do 
vlastnej značky COOP Jednota, 
ktoré sa do povedomia zákaz-
níkov dostali hlavne pre svoju 

kvalitu za dobrú cenu. Ich počet 
ku koncu roka bol 670. Popri 
rôznych akciách neustále rozši-
rujeme aj naše služby. Okrem 
platby nákupu platobnou kartou, 
ktorá je dnes už samozrejmos-
ťou, je to služba COOP KASA - 
platenie šekov a dobíjanie tele-
fónnych kreditov a služba CASH 
BACK pre výber hotovosti. Všet-

ky služby sú čoraz viac využíva-
né a stretávajú sa s priaznivou 
odozvou u našich zákazníkov.

Dôležitou úlohou družstva je 
zhodnocovanie majetku. Za rok 
2018 sme preinvestovali 1 377 tis €. 
Nemalé položky predstavovali 
stavebné práce a strojné investície  
v rámci ktorých bola zakúpená 
chladiaca, mraziaca a výpoč-
tová technika a zariadenia do 
prevádzkových jednotiek. Zrea-
lizovali sme 52 investičných 
akcií vrátane rôznych rekon-
štrukcií PJ, ktoré boli zamerané 
na rozšírenie PJ a zlepšenie 
predajných podmienok, plynofi-
kácie, zmenu vykurovania, opra-
vy striech, fasád a iné. K najväč-
ším investičným akciám v roku 
2018 patrí rekonštrukcia predaj-
ne v L. Teplej, zmodernizovanie 
predajne v L. Ondrašovej, kde 
bol vybudovaný aj bezbariérový 
vstup pre imobilných zákazní-
kov, rekonštrukcia a moderni-

zácia supermarketu TEMPO  
v S.N.Vsi, rekonštrukcia predaj-
ne v Sp. Vlachoch, moderni-
zácia predajne v Hrachove  
a Rimavských Zalužanoch.

 COOP Jednota L. Mikuláš, SD 
poskytuje pracovné príležitosti 
pre 669 zamestnancov. Nakoľ-
ko ako slovenský obchod sa 
zameriavame na predaj hlavne 

slovenských výrobkov, podpo-
rujeme slovenských výrobcov 
a tým aj nepriamo pomáhame 
znižovať nezamestnanosť na 
Slovensku.

Pri hodnotení hospodárenia 
družstva Ing. Šlauka vyzdvihol, 
že už od roku 1997 vykazuje 
družstvo zisk, resp. vyrovnaný 
hospodársky výsledok. Účtov-
ný rok 2018 ukončilo družstvo 
tiež s hospodárskym výsled-
kom ziskom vo výške 113 636€. 
Dosiahnutie priaznivého hospo-
dárskeho výsledku si však 
vyžaduje stále väčšie úsilie ako  
v predchádzajúcich rokoch.

 Členovia, členské základne  
a ich činnosť boli tiež predme-
tom správy. COOP Jednota  
L. Mikuláš, SD k 31.12.2018 
eviduje 5 617 členov, združe-
ných v 97 členských základ-
niach. Vedenie i Predstavenstvo 
družstva má záujem na aktívnej 
členskej základni pôsobiacej  

v prospech družstva.
Ing. Šlauka informoval dele-

gátov aj o činnosti a plánoch 
COOP LC Sever, a.s., ktorá tiež 
ukončila hospodársky rok 2018 
so ziskom.

 Rok 2019 bude vzhľadom na 
pretrvávajúcu recesiu, nárast 
nákladov a vstup obchodných 
reťazcov aj do menších miest  
a obcí mimoriadne nároč-
ný, podotkol ďalej Ing. Šlau-
ka. Našim cieľom je udržať si 
postavenie v systéme SD a v 
regiónoch nášho pôsobenia, 
to znamená dosiahnuť malo-
obchodný obrat s miernym 
nárastom oproti roku 2018  
a kladný hospodársky výsledok. 
Predstavenstvom družstva boli  
k zabezpečeniu finančného 
plánu a zámerov družstva prija-
té opatrenia s určením zodpo-
vednosti za jednotlivé oblasti. Aj 
v tomto roku sa budeme snažiť 
napĺňať ciele Stratégie rozvoja 
skupiny COOP Jednota, ktorú 
schválilo Predstavenstvo COOP 
Jednoty Slovensko na obdo-
bie rokov 2017 - 2021, uviedol  
v závere Ing. Šlauka.

 Predsedníčka Kontrolnej 
komisie Markéta Perašínová 
predniesla správu o činnosti 
Kontrolnej komisie za rok 2018 
a zároveň oboznámila Zhromaž-
denie delegátov so stanoviskom 
KK k hospodárskym výsledkom 
družstva za minulý rok, výroč-
nej správe, rozdeleniu hospo-
dárskeho výsledku a k záme-
rom na rok 2019. Na základe 
doporučenia KK Zhromaždenie 
delegátov schválilo všetky pred-
kladané materiály bez výhrad  
a doplnkov.

 Následne boli ocenené najak-
tívnejšie Výbory členských 
základní za rok 2018: 1. VČZ 
Žiar, 2. VČZ Spišské Vlachy,  
3. VČZ Liptovský Ondrej, 4. VČZ 
Jakubovany a 5. VČZ Olcnava.

Po diskusii a schválení Návr-
hu na uznesenie Ing. Ján Šlauka 
ukončil rokovanie Zhromaždenia 
delegátov.        

G. GREŠOVÁ

Ing. Šlauka a Ing. Ághová blahoželajú zástupcom ocenených VČZ
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Ocenenie pre COOP Jednotu 
Liptovský Mikuláš

Činnosť Kontrolnej komisie v roku 2018

Dňa 14.3.2019 sa v priesto-
roch hotela MIRAJ Resort  
v Lučenci uskutočnilo Riadne 
valné zhromaždenie Sloven-
ského zväzu pekárov, cukrárov 
a cestovinárov za rok 2018.

Jedným z bodov programu 
bolo aj odovzdanie cien „Pocti-
vý obchod 2018“, ktorá na 
návrh firmy Liptovské pekárne 
a cukrárne VČELA - Lippek k.s.   

bola udelená našej COOP 
Jednote Liptovský Mikuláš, spot-
rebné družstvo.

Slávnostné odovzdáva-
nie prebehlo za prítomnosti 
ministerky pôdohospodárstva   
a rozvoja vidieka SR Ing. Gabrie-
ly Matečnej a ocenenie prevzal 
obchodno-prevádzkový riaditeľ 
COOP Jednoty L. Mikuláš, SD 
Ing. Michal Tužák. 

Milí naši verní zákazníci,

od 4.4.2019 vyplácame 
zľavy za 2. polrok 2018, 
t. j. za nákupy evidované 
na nákupnú kartu COOP 
Jednota v termíne od 1.7.2018 do 31.12.2018. Zľavu 
si môžete vyčerpať formou nákupu v ktorejkoľvek 
predajni COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, spot-
rebné družstvo. Podmienkou je predloženie plasto-
vej karty držiteľom, uvedeným na nákupnej karte.  
V prípade, že bude mať zamestnanec predajne 
pochybnosti o identite držiteľa karty, je oprávnený 
od neho vyžiadať preukaz totožnosti.

Ak si zľavu za 2. polrok neuplatníte do 30.6.2019, 
nárok na uplatnenie zľavy Vám zaniká.

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD  
aj touto cestou ďakuje svojim zákazníkom za 
vernosť, ktorú prejavujú opakovanými nákupmi  
v našich predajniach.       

Kontrolná komisia COOP 
Jednoty L. Mikuláš sa stretá-
vala a pracovala v roku 2018 
v zmysle plánu práce, ktorý 
sa riadi stanovami družstva. 
Navštívila predajne na všetkých 
troch divíziách COOP Jednoty L. 
Mikuláš, a to v divízii R. Sobo-
ta 6 PJ, v divízii S. N. Ves 7 PJ  
a v divízii L. Mikuláš 15 PJ. Opäť 
sme sa zameriavali hlavne na 
kultúru predaja a dodržiavanie 
prevádzkovej hygieny,  čisto-
tu predajnej plochy a skladu, 
dostatok sortimentu, priradenie 
správnych cenoviek k tova-
ru a samozrejme na  kontro-
lu záručných lehôt. Osobitne 
nás zaujímali regály s ovocím  
a zeleninou, mäsovými a mlieč-
nymi výrobkami a taktiež sorti-
ment pečiva. Tieto výrobky sú 
zaradené v kategórii 4fresh a sú 
pre našich zákazníkov prvora-
dé. Ďalej sa Kontrolná komisia 
zamerala aj na technický stav 
budov, rámp a okolia.

Aj v roku 2018 sa podarilo na 
niektorých predajniach rozšíriť 

predajnú plochu na úkor skla-
du, prípadne prístavbou zväčšiť 
predajňu, a tak ju preradiť do 
vyššieho reťazca, ktorý zabez-
pečí širší sortiment tovaru pre 
zákazníkov a zvýši MO obrat. 
Prostredníctvom Predstaven-
stva COOP Jednoty dávali členo-
via Kontrolnej komisie podnety  
a pripomienky na vedenie druž-
stva, hlavne na malé opravy, 
prípadne na výmenu alebo dopl-
nenie regálov a bielej techniky. 
Neinvestuje sa len do opráv, ale 
aj do modernizácie. V dvoch 
najväčších predajniach Tempo 
v L. Mikuláši a S.N.Vsi boli 
nainštalované samoobslužné 
pokladne, ktoré zákazníci zača-
li okamžite využívať a vyjadrili  
s nimi spokojnosť.

Najväčším dodávateľom 
skladových tovarov je dcér-
ska spoločnosť COOP LC 
SEVER, a.s., ktorá dodáva suchý  
a drogistický tovar, ovocie  
a zeleninu a mliečne výrobky. 
Veľmi dobrá spolupráca je aj 
s Rybou Žilina, ktorá dodáva 

mrazené, chladené a mäsové 
výrobky. Teší nás, že stálymi 
dodávateľmi sú aj regionál-
ni výrobcovia, ktorí spestrujú 
ponuku tovarov. Naši zákazníci 
si stále viac uvedomujú, že je 
dôležitý pôvod a zloženie potra-
vín. Ponukou regionálnych,  
a teda slovenských výrobkov, 
zaručujeme nielen čerstvosť 
a výbornú kvalitu, ale aj rozma-
nitosť a stálosť produktov, ktorú 
zákazníci oceňujú. Ide o pečivo, 
cukrárenské výrobky, čerstvé 
mäso, kvalitné syry a výrobky  
z nich a mnohé ďalšie.

Okrem kontrol prevádzok sme 
sa na jednotlivých divíziách 
venovali aj kontrole finančných 
tokov, a to kontrole pokladní 
a cenín, čerpanie reprezen-
tačných výdavkov, kontrole 
cestovných nákladov, došlých aj 
odoslaných faktúr. Kontrolovali 
sme aj hmotný investičný maje-
tok, drobný investičný majetok  
a pohľadávky a záväzky.  
V ekonomickom prenájme má 
COOP Jednota 103 prevádzko-

vých jednotiek. Tu sme sa zaují-
mali o uhradené pohľadávky za 
prenájom.

V závere roka sme vykona-
li aj kontrolu plnenia uznesení 
predstavenstva, ktoré sa plnia  
v požadovaných termínoch.

Výbory členských základní sa 
starajú o kultúrnu, spoločenskú 
a športovú aktivitu svojich členov 
a hlavne pomáhajú s drobnou 
údržbou okolia okolo predajní, 
za čo im chceme poďakovať.

Poďakovanie patrí aj vedeniu 
družstva za jeho organizova-
nosť pri prijímaní návrhov a jeho 
ochotu nájsť riešenie, čo nie je 
vždy jednoduché.

Za kontrolnú komisiu prajem 
všetkým zamestnancom predaj-
ní hlavne veľa spokojných 
zákazníkov a príjemné pracov-
né prostredie. Všetkým pracov-
níkom COOP Jednoty úspechy 
v realizácii nových projektov 
a nápadov, a tiež vzájomnú 
súdržnosť pracovného kolektívu 
i celej členskej základne.      

M. PERAŠÍNOVÁ
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V minulom roku COOP Jedno-
ta Liptovský Mikuláš, SD v rámci 
rozširovania svojej obchodnej 
siete prevzala predajňu v Liptov-
skom Hrádku na ulici Fraňa 
Kráľa. Po dôkladnej príprave 
plánovanej modernizácie sme 
pristúpili v mesiaci január 2019 
k stavebným a technickým 
prácam, ktorých účelom bolo 
výrazne zmodernizovať získanú 
predajňu.

Prevádzková jednotka spĺňala 
svojou výmerou podmienky jej 
zaradenia do reťazca Super-
market, od čoho sa odvíjala 
aj jej celková modernizácia a 
úprava technického zázemia, 
nakoľko tomu musí zodpovedať 
jej vzhľad, služby a sortiment 
ponúkaného tovaru.

Cieľom modernizácie bolo 
zlepšenie kultúry predaja  
a skvalitnenie poskytovaných 
služieb pre zákazníkov. Pri stále 
rastúcej konkurencii je tento 
proces nevyhnutný.

Predajňa bola vybavená 

moderným obchodným zaria-
dením a na ňom uložený tovar 
je zvýraznený novým osvetle-
ním, ktoré  výrazne zlepšuje 

orientáciu zákazníkov. Ponúka-
me im široký sortiment tovarov  
s výrazným podielom slovenské-
ho tovaru. Nové samoobslužné, 
ako aj obslužné, atypické chla-

diace a mraziace zariadenia 
umožňujú zákazníkom predajne 
rýchly nákup čerstvých tovarov, 
a to aj od miestnych dodávateľov 
z Východnej, Važca, L. Lúžnej 
a pod. Aj takto sa snaží COOP 
Jednota Liptovský Mikuláš, SD 
podporiť domácich výrobcov  
a dodávateľov tovarov na miest-
nej úrovni.

Predajňa Supermarket  
v Liptovskom Hrádku je tak 
predajňou so širokou ponukou 
tovarov, kde je možné nakúpiť 
obsiahly a zákazníkmi požado-
vaný sortiment mlieka, mlieč-
nych výrobkov, mäsa, mäsových 
výrobkov, rýb, rybacích výrob-
kov, chleba, pečiva, ovocia, 
zeleniny, nealkoholických nápo-
jov, vín, sterilizovaných výrob-
kov, drogérie a nepotravinárske-
ho tovaru. Návštevníci predajne 
si môžu nakúpiť tovar pre rýchlu 
konzumáciu, ako aj rôzne tova-
ry vo väčšom objeme pre celú 
rodinu na víkendové hodovanie.

V rámci obnovy bolo potreb-

né zrenovovať elektrickú sieť. 
Došlo k montáži nového stropu 
a dodaniu nových osvetľovacích 
telies, čo sa pozitívne odzrkad-
lilo  vo vzhľade prevádzkovej 
jednotky. Nakupovanie zákaz-
níkom spríjemní v horúcich 
letných mesiacoch klimatizácia.     
V neposlednom rade výraz-
nou zmenou a obnovou prešlo 
aj zázemie, ktoré sa stavebne 
upravilo a namontovali sa nové 
chladiace a mraziace boxy na 
uloženie tovarov pri predpí-
saných teplotách. Po krátkom 
čase vyplnenom modernizáciou, 
došlo k otvoreniu Supermarketu 
koncom mesiaca februára.

O tom, že to neboli zle investo-
vané peniaze, svedčia pozitívne 
ohlasy zákazníkov na  moder-
nizáciu prevádzkovej jednotky. 
Teraz už záleží len na práci  
a prístupe pracovníkov prevádz-
kovej jednotky, aby dokázali 
rozšíriť a udržať priazeň zákaz-
níkov.      

MGR. S. KLEPÁČ

A. DROPPOVÁ

Klára Kosztúrová
pracuje v COOP 
Jednote už 44 rokov. 
Do zamestnania 
nastúpila hneď po 
skončení učňov-
skej školy a začala 
pracovať ako inven-
túrnička. Po návrate  
z materskej dovolen-

ky pracovala najskôr ako predavačka a od 
roku 1987 ako vedúca predajne.

Pani  Kosztúrová  patrí medzi zamest-
nancov COOP Jednoty Liptovský Mikuláš, 
spotrebné družstvo, ktorí pri svojej práci 
využívajú svoje poznatky a neoceniteľné 
dlhoročné skúsenosti. K práci pristupuje 
zodpovedne a disciplinovane. Pri plnení 
pracovných povinností nehľadí na čas, ale 
na prvom mieste je zákazník a hospodár-
ske výsledky predajne v Lenartovciach, 
kde je vedúca už 31 rokov.

Diplom “Za vernosť spotrebným druž-
stvám” bol udelený pani Kláre Kosztúro-
vej za dlhoročnú štyridsaťštyri  ročnú prácu  
v družstve.

Ing. Soňa Balážiková
v  spotrebnom  družstve  
pracuje  od   roku  1986,   
t.j. 32 rokov. Po ukon-
čení štúdia nastúpila 
do Jednoty na odde-
lenie PaM  a neskôr 
na plánovacie odde-
lenie. Po zlúčení SD 
Novogemer R. Sobo-

ta s COOP Jednotou L. Mikuláš pracovala 
ako vedúca ekonomického oddelenia, v 
súčasnosti pracuje ako vedúca hospo-
dárskeho strediska Rimavská Sobota. Je 
členkou predstavenstva COOP LC Sever 
a majetkovej komisie  pri COOP Jednote 
SD L. Mikuláš.

Ku svojej práci, na ktorú sú kladené 
vysoké nároky, pristupuje mimoriadne 
zodpovedne a svedomito s profesionálnou 
odbornosťou a spoľahlivosťou. Je vždy 
ochotná pomôcť a poradiť spoluzamest-
nancom pri riešení úloh na prevádzkových 
jednotkách.

 „Čestný odznak COOP Jednota Sloven-
sko“ bol udelený pani Ing. Soni Balážikovej 
za dlhoročnú prácu v COOP Jednote SD.

Miroslav Helebrandt
zača l  pracovať  
v  COOP Jednote SD 
Liptovský Mikuláš  
v roku 1988. V druž-
stve pracuje 30 rokov. 
Začal pracovať ako 
závozník na stredis-
ku dopravy a v roku 
1995 prešiel praco-

vať na stredisko veľkoobchodu COOP 
Jednoty L. Mikuláš ako manipulačný robot-
ník. Od roku 2000 pôsobil ako zástupca 
vedúceho skladu.

Do spoločnosti COOP LC SEVER, a. s. 
Liptovský Mikuláš nastúpil v roku 2008 ako 
vedúci skladu a od roku 2012 pracuje ako 
skladník centrálneho skladu.

Svojím prístupom k práci, zmyslom pre 
zodpovednosť a pracovnou disciplínou 
prispieva k úspešnému plneniu pracov-
ných povinností.

„Čestný odznak COOP Jednota Sloven-
sko“ bol udelený pánovi Miroslavovi 
Helebrandtovi za dlhoročnú prácu v spot-
rebnom družstevníctve.

Naši ocenení zamestnanci

Moderný Supermarket v Liptovskom Hrádku

Každoročne pri príležitosti výročia vzniku Gazdovského spolku v Sobotišti, prvého družstva v Európe – predstavenstvo COOP Jednoty 
Slovensko, SD udeľuje rezortné vyznamenania členom, funkcionárom a zamestnancom SD.

 Družstevné vyznamenania Diplom za vernosť spotrebným družstvám a Čestný odznak COOP Jednoty Slovensko za rok 2018 boli 
udelené 21.03.2019 družstevníkom z celého Slovenska.  Medzi nich patria aj naši spoluzamestnanci - pani Kláre Kosztúrovej bol udele-
ný Diplom za vernosť a Ing. Soňa Balážiková si prevzala Čestný odznak COOP Jednoty  Slovensko. Čestný odznak COOP Jednoty 
Slovensko bol udelený aj Miroslavovi Helebrandtovi, pracovníkovi COOP LC Sever, a.s.

Oceneným zamestnancom srdečne blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prácu, ktorú  vykonali  pre našu Jednotu a prajeme veľa 
osobných a pracovných úspechov.
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