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Tlačová správa 

Vyrastie na Slovensku vďaka podpore COOP Jednoty nová tenisová hviezda? 

• COOP Jednota Slovensko považuje spoločenskú zodpovednosť za dôležitú súčasť podnikania 

• Popri vlastných nadačných aktivitách podporuje viacero projektov, jedným z nich je Tenis na 
školách  

• Za desať rokov projektu si tenis v rámci telesnej výchovy vyskúšalo viac ako 100 000 žiakov 

 

Bratislava, 5. apríl 2019 – Pritiahnuť deti k pravidelnému pohybu je v konkurencii výdobytkov modernej 

techniky neraz sizyfovsky náročné. Jednou z úspešných aktivít smerujúcich k podpore športovania je 

projekt Tenis na školách. V snahe zastrešiť čo najväčší počet žiakov, vstúpila do projektu ako generálny 

partner maloobchodná sieť COOP Jednota.  

„Tenis sa vo svete teší čoraz väčšej obľube, no nakoľko ide o finančne náročnejší šport, nie každý rodič si 

ho môže pre svoje dieťa dovoliť. Myšlienka umožniť školám zatraktívniť telesnú výchovu a pritiahnuť deti 

k pravidelnému pohybu sa nám zapáčila, a preto sme do projektu vstúpili ako jeho generálny partner. Na 

Slovensku máme množsto mladých talentov a ktovie, možno z niektorého vyrastie nová Dominika 

Cibulková či Dominik Hrbatý,“ uviedol Branislav Lellák, vrchý riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty 

Slovensko. 

„Deti sa počas vyučovacích hodín učia hravou formou základy tenisu, rozvíjajú svoje schopnosti a fyzické 

zručnosti. Ďalším pozitívnym aspektom je sociálny rozmer, a to, že sa s tenisom môžu zoznámiť aj deti zo 

sociálne znevýhodnených rodín, “ priblížil Rudolf Horváth, koordinátor projektu zo Slovenského 

tenisového zväzu. 

Po úspechu pilotného ročníka v roku 2008, zaradilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR tenis 

do štátneho a školského vzdelávacieho programu na prvom stupni základných škôl. Za desať rokov si ho 

počas telesnej výchovy zahralo viac ako 100 000 detí. V uplynulom školskom roku 2017/2018 si  základy 

„bieleho športu“ vyskúšalo 15 580 dievčat a chlapcov z celkového počtu 400 škôl.  

COOP Jednota Slovensko podporuje v rámci CSR aktivít viacero projektov spoločenského, kultúrneho aj 

športového charakteru. Vďaka partnerstvu s maloobchodnou sieťou sprostredkúva STZ školám zadarmo 

tenisový balíček. V jeho obsahu je 30 plastových rakiet, 60 penových lôpt, 15 detských rakiet, 30 detských 

lôpt, 1 raketa pre učiteľa, 1 šesťmetrová sieť na minitenis a metodický material.    
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Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou 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. 


