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Tlačová správa 

COOP Jednota pokračuje v kontinuálnej pomoci Ukrajine 

Bratislava, 16. marec 2022 – COOP Jednota pokračuje v kontinuálnej finančnej a materiálnej pomoci 

ukrajinským utečencom. Od vypuknutia konfliktu zostáva v kontakte so starostami hraničných obcí 

a operatívne reaguje na ich požiadavky. Prostredníctvom troch charitatívnych organizácií poskytla 

Ukrajine tridsať tisíc eur, ďalšiu podporu vo forme potravín, drogistického tovaru a dezinfekcie dodala 

cez regionálne spotrebné družstvá.  

 „Našou snahou je, aby bola pomoc Ukrajine kontinuálna. Na požiadavky starostov hraničných obcí sme 

reagovali prakticky okamžite už krátko po vypuknutí konfliktu. Zároveň sme v mene systému COOP Jednota 

kontaktovali tri veľké charitatívne organizácie zameriavajúce sa na pomoc utečencom a poskytli im 

finančnú pomoc. Ako najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku pomáhame prostredníctvom spotrebných 

družstiev aj na regionálnej úrovni,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko 

a dodal že slovenský reťazec bude v efektívne cielenej pomoci pokračovať aj v nadchádzajúce týždne. 

Medzi podporené tri charitatívne organizácie celkovou sumou tridsať tisíc eur patria Magna, Človek 

v ohrození a Adra, ktorej bolo poskytnutých aj niekoľko tisíc kusov dezinfekčných prostriedkov. COOP 

Jednota zároveň pomáha v regiónoch. Prostredníctvom spotrebných družstiev COOP Jednota (CJ) Čadca, 

CJ Žilina, CJ Prievidza a CJ Martin poskytne v týždennej periodicite potraviny a drogistický tovar  z vlastnej 

akciovej spol. COOP Jednota – Logistické centrum so sídlom v Hornom Hričove v celkovej hodnote 15 000 

eur Diecéznej charite v Žiline, ktorá zabezpečuje ubytovanie, potraviny a iný potrebný materiál pre 

utečencov z Ukrajiny na východe Slovenska a v žilinskom regióne. COOP Jednota Senica zatiaľ poskytla 

finančnú pomoc Mestskému úradu Senica na nákup potravín do balíčkov pre utečencov. COOP Jednota 

Nové Zámky doručila kamión plný základných potrieb požadovaných vo vyhlásených zbierkach v niekoľko 

tisícovej hodnote. Dodávka obsahovala najmä základné trvanlivé potraviny, ako ryža, olej, cestoviny, 

strukoviny, detská výživa a hygienické potreby – mydlá, zubné pasty, detské plienky, dezinfekcia.  

COOP Jednota zostáva aj naďalej v úzkom kontakte s krízovým štábom Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR a ďalšími štátnymi orgánmi, obecnými úradmi, potravinovými samosprávami, 

charitatívnymi organizáciami, logistickými centrami a dodávateľmi.  

„Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa nás hlboko dotkol. Veríme, že sa situácia čoskoro upokojí. Poskytnutou 

pomocou sa snažíme prispieť k zníženiu dopadu tejto ľudskej tragédie. Ďakujem všetkým našim kolegom 

za obrovské nasadenie a každému, kto nezištne pomáha. Veľmi si vážim, že aj napriek pretrvávajúcej 

pandémii sa dokážeme všetci zomknúť a prejaviť ľudskosť,“ dodal na záver predseda predstavenstva COOP 

Jednoty Slovensko Ján Bilinský. 
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Profil spoločnosti: 

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

výrobkov, vo výške 70 %. V roku 2019 oslávila 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 25 vykonáva maloobchodnú činnosť 

prostredníctvom takmer 2 100 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota 

presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom 

Nadácie COOP Jednota podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity.  


