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Vážené dámy, vážení páni,

rok 2017 z pohľadu slovenskej ekonomiky a  jej napredovania bude patriť určite medzi tie úspešné. 
Makroekonomické ukazovatele vykazovali pozitívne trendy. Nezamestnanosť sa dostávala na histo-
rické minimá, zvyšovali sa reálne zárobky zamestnancov. Samozrejme, tieto pozitíva sa prejavili aj 
vo zvyšovaní konečnej spotreby domácností a zvýšení blahobytu obyvateľstva. 

Povieme si fajn.

Podnikateľskú sféru však trápia mnohé negatíva, ktoré môžeme zhrnúť do vyjadrenia, že na Sloven-
sku sa podniká stále ťažšie. V štvrtom kvartáli roku 2017 sa podnikateľské prostredie dokonca oproti 
minulosti zhoršilo ešte výraznejšie (prieskum PAS). Najväčšia nespokojnosť bola a je so zrozumiteľ-
nosťou, použiteľnosťou a stálosťou právnych predpisov.  Podnikatelia negatívne vnímajú legislatívne 
úpravy, ktorých dopad zvyšuje byrokratickú záťaž a ženie náklady nahor. Sociálne balíčky sú hodno-
tené ako nesystémové prvky neprepojené s fi remnou ekonomikou.

Skupina COOP Jednota sa v roku 2017 borila s obdobnými starosťami.  Pozitívne však vnímala zvy-
šovanie konečnej spotreby domácností, ktoré sa prejavilo  v raste návštevnosti jednotlivých predajní, 
a tým aj maloobchodného obratu. 

Na druhej strane ekonomické zákonitosti nepustia a ku koncu roka dochádza k infl ačnému rastu hlav-
ne u potravín. Konkurenčné prostredie vnútorného trhu zostáva stále veľmi silne ovplyvnené množ-
stvom obchodných reťazcov.

Sme radi, že v našom družstevnom biznise prevládli rozvojové trendy a to prispelo k tomu, že závereč-
né hodnotenie roku 2017 je pozitívne. Naplnili sme aj našu snahu zásadným spôsobom navýšiť mzdu 
zamestnancom a súčasne im poskytnúť aj iné výhody a benefi ty. 

PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
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Dámy a páni,

rok 2018 je už v plnom prúde a prebiehajúce významné udalosti ovplyvnia nielen politický, hospodár-
sky a spoločenský život celej spoločnosti a fi riem, ale aj nás, občanov.

My chceme podnikať v zdravom podnikateľskom prostredí, kde majú všetci rovnaké možnosti, prí-
ležitosti a šance. Chceme podnikať v právnom štáte, kde sú stanovené jasné pravidlá, bez zbytočnej 
byrokracie, šikanovania a nedôvery.

Od politikov očakávame, aby rýchlo vyriešili politickú krízu, nastolili pokoj v krajine a vytvárali pred-
poklady posilňovania slovenskej ekonomiky.

Každý z nás má určité očakávania a predpokladám, že do roku 2018 sme vstupovali s očakávaniami, 
ktoré vychádzali z reálnych možností a predpokladov.

Budúcnosť má veľa podôb – pre slabých je nedosiahnuteľná, pre bojazlivých neznáma, pre odvážnych 
je šancou!

Naplánujte si budúcnosť, vybudujte si cestu a choďte tou svojou správnou cestou.  Nikdy sa nenechajte 
inými doviesť do bočných, tmavých uličiek.

„Žiť je najvzácnejšia vec na svete. No väčšina ľudí iba existuje“. (Oscar Wilde)

Je len zriedkavé stretnúť človeka s veľkými ambíciami. Kdežto pasívnych ľudí sa pohybuje po svete 
mnoho, ďalších k nim už pridávať netreba. Takíto ľudia nemajú od budúcnosti veľké očakávania. Jed-
noducho, žijú zo dňa na deň, pretĺkajú sa životom a dúfajú, že sa všetko dobre skončí. Dobre pre nich, 
dobre pre iných, dobre pre koho?

Jednoducho, buďte vždy sami sebou a majte svoj názor!

Prajem úspešný rok 2018.

 

ce významné udalosti ovplyvnia nielen politický hospodár-

KVALITNÉ
POTRAVINY

Ing. Gabriel Csollár
predseda predstavenstva



PROFIL COOP JEDNOTY SLOVENSKO, 
SPOTREBNÉ DRUŽSTVO
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 Obchodné meno: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr., vl. č. 218/B
 Vznik a vývoj:

 – 29. 11. 1968 – vznik Slovenského zväzu spotrebných družstiev
 – 29. 01. 2002 – zlúčenie Slovenského zväzu spotrebných družstiev, družstvo, so spoločnosťou   
            COOP CENTRUM, a.s.  
 – 07. 03. 2002 – zmena obchodného mena na COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

 Právna forma: družstvo

 Počet členov k 31. 12. 2017: 30 spotrebných družstiev

POSLANIE
Zabezpečovať spoločenskú a ekonomickú prosperitu družstva a jeho členov – vytvárať a poskytovať 
COOP Jednotám ako svojim členom nástroje a riešenia na udržanie si trhového podielu.

Ochraňovať práva a záujmy členov družstva.

Zastupovať členov voči orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, ako i v zahraničí a presadzovať 
ich záujmy.

VÍZIA
COOP Jednota Slovensko dôsledným napĺňaním svojho poslania chce zabezpečovať, aby si skupina 
COOP Jednota udržala svoju pozíciu najväčšieho domáceho obchodného reťazca na trhu a pozíciu 
kľúčového predajcu potravín na Slovensku.

STRATEGICKÉ CIELE
 Zastrešiť spoločné procesy a zabezpečovať ich jednotne pre všetkých členov
 Zjednotiť nákup, distribúciu a predaj ovocia a zeleniny
 Modernizovať maloobchodnú sieť
 Rozširovať funkcionalitu logistických centier
 Podporovať predaj domácej produkcie
 Posilňovať Corporate Identity

ZDIEĽANÉ HODNOTY
Spokojný zákazník je najvyššou uznávanou hodnotou celého systému a tomu podriaďujeme všetky 
naše ciele, poslanie a nástroje.

Tvorivý a spokojný zamestnanec je základom napĺňania cieľov a poslania systému COOP Jednota.

Dôvera obchodných partnerov,  serióznosť obchodných vzťahov a  vzájomná výhodnosť kontraktov
je zárukou úspešného podnikania.
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ORGÁNY COOP JEDNOTY SLOVENSKO

ČLENSKÁ SCHÔDZA
Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, ktorý volí členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

Počet členov členskej schôdze je 30.

PREDSTAVENSTVO
Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých 
jeho záležitostiach, s výnimkou tých, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy družstva vyhradili iné-
mu orgánu.

Počet členov predstavenstva k 31. 12. 2017 bol 20.

Ing. Gabriel Csollár  . . . . . . . . . . . . . . . . . predseda predstavenstva 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

JUDr. Martin Katriak . . . . . . . . . . . . . . . . podpredseda predstavenstva  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Ing. Július Belovič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Ing. Ján Bilinský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Ing. Zita Bógová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Ing. Štefan Bujňák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Ing. Ivan Bzdúšek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Ing. Vladimír Habaj . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Ing. František Hric . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Ing. Miroslav Janík . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Ing. Eva Kolajová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Ing. Ján Koza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
Ing. Ľudovít Kulcsár . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Ing. Igor Matejov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Ing. Štefan Mácsadi  . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Ing. Janka Madajová . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
Ing. Ján Šlauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Ábel Tužinský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Ing. Bohuslav Uváčik . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Ing. Jozef Vahančík . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
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KONTROLNÁ KOMISIA
Kontrolná komisia je kontrolným orgánom družstva, ktorý je oprávnený kontrolovať všetku činnosť 
družstva a za svoju činnosť zodpovedá iba členskej schôdzi.

Počet členov kontrolnej komisie k 31. 12. 2017 bol 7.

Ing. Mária Švecová . . . . . . . . . . . . . . . . . . predsedníčka kontrolnej komisie

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo

Mgr. Anna Betušťáková . . . . . . . . . . . . . . podpredsedníčka kontrolnej komisie

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo

Ing. Vladimír Čuchran  . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo

Mgr. Roman Gubčo . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

JUDr. Štefan Koľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo

JUDr. Koloman Škuliba . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

Pavel Viener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
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VEDENIE COOP JEDNOTY SLOVENSKO

Dňa 24. 10. 2017 bola na mimoriadnej Členskej schôdzi COOP Jednoty Slovensko schválená zmena 
systému riadenia v COOP Jednote Slovensko. S účinnosťou od 1. 11. 2017 bol zavedený riaditeľský 
systém riadenia, v rámci ktorého v riadení bežnej činnosti COOP Jednoty Slovensko už nekoná pred-
seda družstva, ale koná generálny riaditeľ družstva, menovaný predstavenstvom.

Ing. Gabriel Csollár, predseda (do 31. 10. 2017)

Absolvoval štúdium na  Vysokej škole ekonomickej v  Bratislave, študijný 
odbor ekonomika a riadenie vnútorného obchodu. V systéme spotrebných 
družstiev začal pracovať v roku 1984 v Jednote Nitra. V roku 1989 bol zvo-
lený za  predsedu predstavenstva Jednoty Nitra a  túto funkciu vykonáva 
doposiaľ. V COOP Jednote Slovensko bol na poste predsedu od 1. 1. 2007 
do 31. 10. 2017, kde priamo riadil sekciu družstevných záujmov,  obchodnú 
sekciu, ekonomickú sekciu, odbor informačných technológií a kanceláriu 
predsedu.

Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ (od 1. 11. 2017)

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v  Bratislave, študijný odbor eko-
nomika vnútorného obchodu. V rokoch 1983 až 2000 pracoval v Jednote 
Vranov nad Topľou. V roku 2000 sa stal riaditeľom Zemplínskej veľkoob-
chodnej spoločnosti, a. s., v Trebišove. Od roku 2007 pracoval na pozícii 
vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko, kde riadil od-
bor nákupu, odbor marketingu a odbor správy reťazcov. Od 1. 11. 2017 je 
generálnym riaditeľom COOP Jednoty Slovensko.

JUDr.  Martin Katriak, vrchný riaditeľ sekcie družstevných záujmov 
a zástupca generálneho riaditeľa

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave. 
Od roku 1975 pracoval v Slovenskom zväze spotrebných družstiev na rôz-
nych pozíciách. V roku 1991 bol zvolený za podpredsedu predstavenstva 
a funkciu vykonáva podnes. Súčasne je aj vrchným riaditeľom sekcie druž-
stevných záujmov, v rámci ktorej riadi odbor družstevných záujmov, odbor 
legislatívny a právny a redakciu časopisu Jednota.

JUDr. Peter Siman, vrchný riaditeľ ekonomickej sekcie

Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach. V sys-
téme spotrebných družstiev začal pracovať od  roku 1978, najskôr v  Jed-
note Brezno a  od  roku 1979 v  Slovenskom zväze spotrebných družstiev, 
kde v rokoch 1996 až 2001 vykonával funkciu podpredsedu. Od roku 2002 
pracuje v COOP Jednote Slovensko ako vrchný riaditeľ ekonomickej sek-
cie, v rámci ktorej riadi odbor fi nančný a odbor služieb a správy majetku.
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ČLENOVIA COOP JEDNOTY SLOVENSKO A ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 
SKUPINY COOP JEDNOTA

Členmi COOP Jednoty Slovensko, spotrebné družstvo, môžu byť výlučne právnické osoby. 
K 31. 12. 2017 mala COOP Jednota Slovensko 30 členov. Sú to jednotlivé regionálne spotrebné druž-
stvá, ktoré sú samostatnými právnickými subjektmi. Z nich 26 COOP Jednôt vykonáva obchodnú 
činnosť v rámci obchodnej skupiny COOP Jednota a 4 spotrebné družstvá vykonávajú inú činnosť. 
Členovia COOP Jednoty Slovensko konajú a vystupujú v právnych vzťahoch samostatne.

Jednotlivé COOP Jednoty majú vlastnú členskú základňu, ktorú tvoria fyzické osoby a právnické oso-
by alebo len fyzické osoby. K 31. 12. 2017 evidovali COOP Jednoty 128 560 členov – fyzických osôb.



SPRÁVA PREDSTAVENSTVA 
O HOSPODÁRSKEJ CINNOSTIˇ



13

VÝKONY SKUPINY COOP JEDNOTA A TRHOVÁ POZÍCIA

Skupina COOP Jednota dosiahla v roku 2017 maloobchodný obrat vo výške 1,321 mld. eur a v porov-
naní s rokom 2016 tak vzrástol maloobchodný obrat o 4,5 %.

Tržby z predaja tovaru boli vo výške 1,104 mld. eur, čo bolo o 4,7 % viac ako v roku 2016.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota dosiahli v roku 2017 tržby vo výške 0,534 mld. eur a medzi-
ročne vzrástli o 6,5 %.

Súhrnné tržby maloobchodu a logistických centier v roku 2017 dosiahli výšku 1,638 mld. eur, čo je 
v porovnaní s rokom 2016 nárast o 5,2 %.

S uvedenými dosiahnutými výsledkami sme o to viac spokojní, že ich skupina COOP Jednota dosiahla 
pri medziročnom znížení celkového počtu predajní o 27 z dôvodu optimalizácie štruktúry predajnej 
siete. Išlo hlavne o malé predajne. Mnohé z predajní COOP Jednoty sa nachádzajú v menších ob-
ciach, kde plnia nielen funkciu zásobovania obyvateľstva potravinami, ale istým spôsobom aj sociálnu 
a spoločenskú funkciu. Hlavným dôvodom zatvárania predajní je ich vysoká stratovosť a nerentabil-
nosť, pričom k zatvoreniu predajne COOP Jednoty pristupujú až vtedy, keď vyčerpali všetky možnosti 
na zlepšenie ekonomiky predajne. Ďalšími dôvodmi na zatváranie predajní sú nedostatok kvalifi kova-
nej pracovnej sily, nevyhovujúce priestory, ukončenie nájomných zmlúv a pod.

Súčasne však COOP Jednoty rekonštruujú a modernizujú predajne väčšieho formátu. V roku 2017 
sme v skupine COOP Jednota otvorili 23 nových predajní, z toho 10 bolo supermarketov.

Aj napriek tvrdej konkurencii si skupina COOP Jednota vďaka dosahovaným výsledkom dlhodobo 
udržuje svoju pozíciu najväčšieho predajcu potravín na Slovensku.

33



14 DOBRÚ CHUŤ

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,651 0,684

2013 2014 2015 2016 2017

0,606 0,600 0,632 NÁKUP

ROK

1,3

1,2

1,1

1,0

1,264 1,3211,211 1,226 1,253

ROK

MOO

MALOOBCHODNÝ OBRAT SKUPINY COOP JEDNOTA
ZA OBDOBIE 2013 – 2017 (V MLD. EUR)

SPROSTREDKOVANÝ NÁKUP CEZ COOP JEDNOTU SLOVENSKO 
PRE ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ ZA OBDOBIE 2013 – 2017 (V MLD. EUR)

20142013 2015 2016 2017



15

MALOOBCHODNÝ OBRAT SKUPINY COOP JEDNOTA 
ZA ROK 2017 (V EUR)

SKUPINA COOP JEDNOTA 1 321 038 497 
COOP Jednota Nové Zámky 116 904 596 

COOP Jednota Krupina 114 681 551 

COOP Jednota Čadca 88 407 296 

COOP Jednota Žilina 87 357 397 

COOP Jednota Nitra 85 464 944 

COOP Jednota Galanta 84 981 090 

COOP Jednota Trnava 64 139 527 

COOP Jednota Liptovský Mikuláš 63 846 919 

COOP Jednota Prievidza 62 074 128 

COOP Jednota Senica 60 002 877 

COOP Jednota Prešov 53 566 577 

COOP Jednota Trenčín 52 113 729 

COOP Jednota Dunajská Streda 51 628 789 

COOP Jednota Námestovo 42 891 848 

COOP Jednota Martin 39 602 363 

COOP Jednota Topoľčany 39 600 771 

COOP Jednota Žarnovica 38 454 241 

COOP Jednota Brezno 27 993 694 

COOP Jednota Vranov nad Topľou 27 164 990 

COOP Jednota Trstená 23 543 982 

COOP Jednota Levice 22 244 569 

COOP Jednota Poprad 19 606 191 

COOP Jednota Michalovce 15 986 941 

COOP Jednota Revúca 14 324 978 

COOP Jednota Humenné 13 957 224 

COOP Jednota Komárno 10 497 285 
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MALOOBCHODNÉ REŤAZCE

COOP Jednota s celkovým počtom 2 169 predajní je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku. 
Väčšina z týchto predajní je zaradená do jedného z troch maloobchodných formátov: POTRAVINY, 
SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET.

Pod logom POTRAVINY nájde zákazník 1 653 predajní po celom Slovensku. Do tohto formátu sú 
zaradené predajne s rozlohou do 200 m². Predajne poskytujú zákazníkom pohodlný a rýchly nákup 
v blízkosti svojho bydliska, keďže sa nachádzajú hlavne na sídliskách, v malých mestách a na vidieku.
Zákazník v nich nájde potraviny každodennej spotreby a taktiež obľúbené výrobky Vlastnej značky 
COOP Jednota.

Do reťazca SUPERMARKET bolo v roku 2017 zaradených 459 predajní s rozlohou od 200 m² do 1 000 m². 
Tieto predajne ponúkajú svojim zákazníkom široký sortiment potravinárskych výrobkov, tak Vlastnej 
značky COOP Jednota, ako aj brandových výrobkov, a taktiež priemyselný a drogistický tovar. Reťazec 
SUPERMARKET je prevádzkovaný v mestách a vo väčších dedinách.

Ku koncu roka 2017 bolo do reťazca Tempo SUPERMARKET zaradených 20 predajní. Predajná plo-
cha u tohto najväčšieho formátu je nad 1 000 m². Predajne Tempo SUPERMARKET vedia uspokojiť aj 
toho najnáročnejšieho zákazníka vďaka širokej ponuke kvalitných potravín, výrobkov Vlastnej značky 
COOP Jednota, priemyselného a drogistického tovaru.

POČTY PREDAJNÍ PODĽA 
MALOOBCHODNÝCH FORMÁTOV

Reťazec   Počet

POTRAVINY   1 653

SUPERMARKET     459

Tempo SUPERMARKET      20

Celkom   2 132

Tempo 
SUPERMARKET
9 %

SUPERMARKET
49 %

POTRAVINY
42 %

PODIELY REŤAZCOV NA CELKOVOM 
MALOOBCHODNOM OBRATE V ROKU 2017
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REŤAZEC LOGISTICKÝCH CENTIER

Zásobovanie predajní COOP Jednota je zabezpečené z 10 logistických centier. K 31. 12. 2017 dosiahli 
logistické centrá celkové tržby vo výške 534,8 mil. eur. V oblasti rozvoja logistiky v skupine COOP 
Jednota sa v roku 2017 realizovali rôzne projekty, ktoré prispeli k zefektívneniu procesov a k moder-
nizácii siete.

Logistické centrá skupiny COOP Jednota:

 COOP Jednota – Logistické centrum, a. s., Horný Hričov

 Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť, Levice

 COOP VOZ, a.s., Trnava

 LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s., Krupina

 COOP LC SEVER, a.s., Liptovský Mikuláš

 COOP JLC, a.s., Kostolné Kračany

 Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s., Trebišov

 LC Sabinov, a.s., Sabinov

 COOP Trenčín – LC, a.s.

 COOP-TATRY, s.r.o., Prešov

PODIELY LOGISTICKÝCH CENTIER NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH 
LOGISTICKÝCH CENTIER

 
LC Horný Hričov 
22,0 %

VDP Levice 
17,9 % 

VOZ Trnava 
14,9 %

LC Stred 
12,2 %

LC Sever 
8,5 %

JLC Kostolné Kračany 
9,9 % COOP Trenčín – LC

3,2 %

ZVOS 
4,6 %

LC Sabinov
4,4 %

COOP Tatry 
2,5 %
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MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Komunikačný koncept COOP Jednoty Bača a Honelník vstúpil v roku 2017 do 10. roka svojej existencie. 
Koncept sa stal neoddeliteľnou súčasťou komunikačných aktivít COOP Jednoty a určitým symbolom, 
ktorý si zákazníci automaticky spájajú so značkou COOP Jednota. O jeho pretrvávajúcej obľube medzi 
zákazníkmi svedčia aj reakcie zákazníkov na sociálnych sieťach, ktorí nešetria chválou a superlatívmi 
pri každej novej kampani. Medzi odbornou verejnosťou koncept 
rovnako žne úspechy, hlavne z hľadiska efektivity jednotlivých 
kampaní. Svedčí o tom aj získané ocenenie v súťaži EFFIE, kto-
rá hodnotí najefektívnejšie kampane, kde získal bronz v kategó-
rii FMCG a druhé miesto v súťaži HERMES komunikátor ako 
najlepšie komunikujúca inštitúcia na Slovensku. Konceptom sa 
COOP Jednote darí dlhodobo budovať imidž najväčšieho slo-
venského predajcu čerstvých a kvalitných potravín, s najvyšším 
podielom predaja práve slovenských potravín a,  samozrejme, 
napĺňať aj obchodné a strategické ciele skupiny COOP Jednota.

IMIDŽOVÉ KAMPANE A PODPORA ZNAČKY
Rokmi budovaný imidž slovenského predajcu čerstvých a kva-
litných potravín sa odzrkadľuje aj v jednotlivých kampaniach 
a projektoch, ktorých sa COOP Jednota stáva partnerom, ktoré 
majú tento imidž ešte viac podporiť a vytvárať pozitívne aso-
ciácie u zákazníkov. Kvalita, čerstvosť, blízkosť a predovšetkým 
slovenskosť, to sú kľúčové atribúty, ktoré tvoria hlavné posol-
stvo týchto kampaní.

Jednou z najväčších imidžových kampaní v  roku 2017 bola jesenná kampaň zameraná na Vlastnú 
značku COOP Jednota. Išlo o kombináciu imidžového spotu a série produktových spotov, v ktorých 
sme predstavili vybrané výrobky vlastnej značky. V roku 2017 
mala kampaň výraznejšie mediálne nasadenie, čo malo za ná-
sledok vyšší zásah cieľovej skupiny ako v  predchádzajúcom 
roku. Názov kampane Rozumieme vašej chuti komunikoval 
široký výber tradičných, kvalitných a po väčšine slovenských 
výrobkov, hlavne z kategórie COOP Jednota Tradičná kvalita.

Medzi imidžové aktivity radíme aj projekty, ktorých sa COOP 
Jednota zúčastnila ako partner alebo sponzor. Išlo o  cielene 
vybrané TV programy RTVS, ktorých prepojenie so značkou 
COOP Jednota a s konceptom Bača a Honelník bolo prirodze-
né, nenásilné, nepôsobilo rušivo a  prinieslo divákom určitú 
pridanú hodnotu. Bola to napríklad relácia Slovensko chutí, 
ktorá divákom už tretí rok priniesla tradičné slovenské recepty 
a  ich moderné prevedenie. Ďalej to bola jedna z  najsledova-
nejších zábavných šou Milujem Slovensko. Novým projektom 
v roku 2017 s COOP Jednotou ako jedným z hlavných partne-
rov, bola relácia Zem spieva. Jej cieľom bolo predstaviť krásu 

Rozumieme vašej chuti
Každému chutí niečo iné. Dobrý obchod preto musí mať vždy bohatý výber 
tradičných a kvalitných potravín. Presne takých, ako sú všetky výrobky 
COOP Jednota Tradičná kvalita! 
www.coop.sk

CO-16054_Jesenna_kampan_TK_2016_A4.indd   1 17. 8. 2016   14:14:32
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a  energiu folklóru na  Slovensku. Zem spieva zaznamenala obrovský úspech na  globálnom veľtrhu 
NATPE v Miami a získala triumf v súťaži Pitch & Play, v ktorej ho porota v Budapešti vyhlásila za naj-
lepší nový non-scripted formát v regióne strednej a východnej Európy.

PRODUKTOVÉ KAMPANE
V roku 2017 nastala zmena mediálnej stratégie, ktorá sa týkala hlavne produktových kampaní a ich pláno-
vania v  masovokomunikač-
ných prostriedkoch. Hlav-
ným nástrojom produktovej 
komunikácie sú inzertné no-
viny, kde sme pre zákazní-
kov pripravili veľkonočný 
a  vianočný špeciál. Okrem 
tradične atraktívnej ponuky 
tovarov ponúkol zákazní-
kom aj rôzne recepty a  tipy 
v  novom dizajne. Novinkou 
v  roku 2017 boli špeciálne 
inzertné noviny s platnosťou 
jeden mesiac pre predajne 
Tempo SUPERMARKET 
a SUPERMARKET, kde sme 
prezentovali vybranú ponu-
ku detského sortimentu.

PODPORA PREDAJA
Pre zákazníkov sme v roku 2017 pripravili aj dve zaujímavé aktivity, pri ktorých sme ich odmenili 
za nákup darčekom a motivovali ich aj k vyšším nákupom. Počas prvej akcie s názvom Máša a Med-
veď zákazníci za  nákup v  hodnote 25 eur získali zdarma jeden 
zo štyroch desiatových boxov s motívom tejto známej rozprávky. 
Celkovo sme zákazníkom rozdali viac ako 1 milión kusov týchto 
boxov. Akcia vrcholila spotrebiteľskou súťažou, v ktorej súťažiaci 
mohli vyhrať lístky na Ľadovú šou Máša a Medveď. Prvé pred-
stavenie bolo v Košiciach a druhé v Bratislave. Časť lístkov sme 
venovali aj pre deti z vybraných detských domovov.

Na predvianočné obdobie sme pripravili druhú akciu s názvom 
Nože príďte nakúpiť, v ktorej zákazníci za nákup tovaru v hodno-
te 20 eur získali poukaz na zľavu vo výške 55 % na nákup značko-
vých nožov a kuchynského riadu značky BergHOFF.

Za nákup v hodnote aspoň 25 € dostanete zadarmo desiatový box s motívom 
obľúbeného seriálu Máša a Medveď. Akcia trvá od 29. 6. do 31. 7. 2017 alebo do 
vyčerpania zásob desiatových boxov. Viac info na www.masamedvedcoop.sk

Nakupuj v COOP Jednote
a získaj všetky desiatové boxy 

ZADARMO

CO-17045-Masa_Medved_A4.indd   1 24. 5. 2017   14:08:21

–

250 g
jednotková cena 

6,36 EUR/kg

 1 kg
jednotková cena 

2,99 EUR/kg

3
1 kg

jednotková cena 
3,39 EUR/kg

3
1 kg

jednotková cena 
 3,99 EUR/kg

Zoznam inzerentov: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo; TAURIS, a. s.; HYZA, a. s.; HYDINA SLOVENSKO, s. r. o.

V ponuke volná alebo vákuovo balená.

V ponuke volné alebo vákuovo balené.

Kubík 100% ovocná  
kapsička 2 druhy 100 g
jednotková cena 3,90 EUR/kg

Vydanie platné 
5. 10. – 1. 11. 2017

Sme super 
značka už  
po 4. raz!

Nutrilon 3 druhy 
od 350 g do 400 g
jednotková cena od 14,98 EUR/kg do 17,11 EUR/kg

Hami mliečna kaša 
2 druhy 225 g
jednotková cena 10,62 EUR/kg

039
    zľava 54%

Pampers active 
baby-dry 4 

(8 - 14 kg) 144 ks
jednotková cena 0,18 EUR/ks

2599zľava 37% 239
    zľava 38%

g
R/k d 1711 EUR/k

599
zľava 36%
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SPOTREBITEĽSKÉ SÚŤAŽE
Počas nákupných vrcholov ako Veľká noc a Vianoce každoročne pripravujeme pre našich zákazníkov 
spotrebiteľské súťaže o množstvo atraktívnych cien. Tieto súťaže sú stále veľmi obľúbené a ich cieľom 
je spríjemniť zákazníkom sviatočné nákupy. Autá, skútre, elektronika, nákupné poukážky každoročne 
tešia šťastných výhercov, ktorých bolo v roku 2017 viac ako 1 900. Okrem týchto hlavných výhier sme 
rozdali zákazníkom aj viac ako 600 000 okamžitých výhier.

EVENTY
Súčasťou 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 
v Nitre bola aj expozícia COOP Jednoty, ktorá sa tu prezentovala už po siedmy raz. Súčasťou expozície 
bola klasická predajňa COOP Jednota, kde si zákazníci mohli zakúpiť a vyskúšať tovary z celého port-
fólia výrobkov vlastnej značky. Zákazníci sa mali taktiež možnosť fotiť s hercami Baču a Honelníka, 
získať kartu s ich podpismi a ochutnať zdarma špeciality pripravené z výrobkov vlastnej značky.

ONLINE KOMUNIKÁCIA
COOP Jednota Slovensko začala rok 2017 redizajnom webovej stránky www.coop.sk. Nový web 
zohľadňuje aktuálne trendy v dizajne web stránok. Obsah prešiel redukciou, čím sa stal prehľad-
nejší a návštevník sa rýchlejšie a intuitívnejšie dostane k vyhľadávaným informáciám. Na webovej 
stránke sa objavila aj nová sekcia Kariéra, vďaka ktorej si potenciálny uchádzač môže ľahšie nájsť 
ponuky práce vo svojom regióne. Uvedenie sekcie bolo spojené aj s kampaňou, v ktorej sa COOP 
Jednota prezentovala prostredníctvom série spotov ako atraktívny a stabilný zamestnávateľ. Spo-
ty sme publikovali taktiež prostredníctvom online prostredia a na sociálnych sieťach. Súčasťou 
kampane bolo aj približne 170 citylightov umiestnených po celom Slovensku po dobu 1 mesiaca. 
Medzi prostriedkami online komunikácie nemôže chýbať, samozrejme, Facebook, kde sme 
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v  minulom roku prekročili hranicu 90 000 
fanúšikov, aj vďaka publikovanému kvalit-
nému a  relevantnému obsahu. Nakoľko sú 
naši zákazníci veľmi súťaživí, ani v roku 2017 
nechýbalo v online prostredí COOP Jednoty 
množstvo súťaží o lístky do kina, nákupné po-
ukážky, elektroniku a,  samozrejme, tradičný 
online adventný kalendár.

PODPORA PREDAJA SLOVENSKÝCH VÝROBKOV
Korporátny slogan Najlepšie domáce potraviny nevyjadruje len kva-
litu potravín, ale hlavne širokú ponuku domácich slovenských vý-
robkov, pri predaji ktorých má COOP Jednota dlhoročné prvenstvo 
na vnútornom trhu. Orientácia na slovenskú produkciu nie je len ak-
tuálnym trendom, ale vychádza zo samotnej podstaty a histórie COOP 
Jednoty. Slovenská produkcia má na pultoch predajní COOP Jednota 
svoje stabilné miesto a dosahuje úroveň viac ako 70 %. Aktívne tieto 
produkty propagujeme, či už prostredníctvom vlastných kampaní ale-
bo podporou rôznych iniciatív a projektov, ktorých snahou je osveta 
a podpora domácej produkcie.

VLASTNÁ ZNAČKA COOP JEDNOTA

V roku 2017 oslávila Vlastná značka COOP Jednota už svoje osemnáste narodeniny. V roku 1999 sa 
na pultoch predajní objavil 1. výrobok pod vlastnou značkou – Dobrá cena Polotučné mlieko a od-
vtedy sa počet výrobkov vlastnej značky veľmi rýchlo rozširoval, pričom ku koncu roka 2017 ich bolo 
celkovo 731. Táto kategória má svoje stále miesto v širokej ponuke výrobkov, ktoré dennodenne po-
núkame našim zákazníkom v predajniach COOP Jednota.

Výrobky Vlastnej značky COOP Jednota sú rozdelené do 3 základných kategórií:

 DOBRÁ CENA

 TRADIČNÁ KVALITA  

 PREMIUM

Uprednost ujeme
slovenskú kvalitu

V predajniach

COOP Jednoty

nájdete najviac

slovenskej

produkcie.

CO_17055_Kampan_SK_2step.indd   1 18. 7. 2017   17:04:17
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1. KATEGÓRIA DOBRÁ CENA         

Za dobrú prácu dobrá pláca. Za dobrú kvalitu Dobrá cena. Tejto myšlienky sa dr-
žíme od vzniku tejto kategórie. Potraviny a iné výrobky každodennej spotreby, ako 
napríklad múka, cestoviny, mrazené kura a  mnoho ďalších, nájdu naši zákazníci 
v najstaršej kategórii COOP Jednota Vlastná značka.

2. KATEGÓRIA TRADIČNÁ KVALITA

Keď sa obzrieme do histórie kategórie Tradičná kvalita, môžeme skonštatovať, že 
na  začiatku to bol „iba“ Štandard, pretože kategória niesla pôvodne tento názov. 
Rokmi sme ju vylepšovali, spájali výborné s výborným – výbornú kvalitu a výbornú 
cenu a dnes môžeme s hrdosťou povedať, že Tradičná kvalita je našou pýchou a sú-
časne vlajkovou loďou Vlastnej značky COOP Jednota.

HNIEZDO MAMIČKINE DOBROTY

Najlepšie dobroty sú vždy od mamičky. Každá mama dobre pozná chute svojich detí 
a robí jej veľkú radosť pripravovať im práve to, čo im najviac chutí. Nepochybne sú 
to tradičné a domáce jedlá. A práve toto je pre nás hlavnou inšpiráciou pri výbere 
výrobkov predávaných s logom Mamičkine dobroty. Sú to produkty domáce, tradič-
né, slovenské – teda plné chutí.

HNIEZDO JUNIOR

Keď vyslovíme slovo junior, každému z nás hneď napadne dieťa. No nemusí to vždy 
tak byť. Pýtate sa prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tvarohový Jednotáčik, Dob-
rôtka a mnoho ďalších výrobkov pod značkou Junior sa tešia veľkej obľube u všet-
kých vekových kategórií našich zákazníkov.

HNIEZDO ACTIVE LIFE

Trápia vás kilá navyše? Všetky veci sú vám zrazu tesné? Máme pre vás ideálne rieše-
nie. Siahnite po výrobkoch z hniezda Active life a skoro uvidíte pozitívne výsledky 
na svojom zdraví. Potom si určite túto kategóriu natrvalo obľúbite.

HNIEZDO DOMÁCNOSŤ

Kde na svete by ste sa mohli cítiť lepšie ako doma? A keď k tomu použijete ktorý-
koľvek výrobok z tejto našej kategórie, ktorý vám poslúži mať domácnosť vždy čistú, 
tento pocit sa ešte znásobí.

HNIEZDO BIO

Viete, čo je slepý test? Zaviažu vám oči, postavia pred vás rovnaké výrobky a degus-
tujete. A viete, ktorý výrobok vám bude chutiť najviac? No predsa ten BIO.

1. KATEGÓRIA DOBRÁ CENA        

2. KATEGÓRIA TRADIČNÁ KVALITA
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3. KATEGÓRIA PREMIUM

Kategória COOP Premium je stále viac obľúbená u zákazníkov. Kvalita týchto vý-
robkov je porovnateľná s  kvalitou brandových výrobkov a  cena je, samozrejme, 
výhodnejšia. Veľkú popularitu u  spotrebiteľov majú v  tejto kategórii výrobky ako 
napríklad tradičné kakao, horká čokoláda, smotanová šľahačka v spreji či obľúbené 
mini mozzarellky. Samozrejme, je tam ešte mnoho ďalších zaujímavých výrobkov.

GARANCIA COOP KVALITY

Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza pravidelnou kontrolou v akredi-
tovaných laboratóriách aj za hranicami SR. Za uplynulý rok bolo vykonaných nie-
koľko tisíc kontrol s cieľom zachovať a garantovať trvalú kvalitu výrobkov predáva-
ných pod značkou COOP Jednota.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Aj v roku 2017 sme pracovali na zvyšovaní ponuky a kvality fungovania doplnkových služieb na POS 
termináloch v predajniach COOP Jednota, v  súlade s  jedným z našich cieľov – zatraktívniť služby 
pre zákazníkov. Zákazníci COOP Jednoty môžu využívať už tradičné služby ako COOPkasa – platenie 
účtov a poukážok, službu dobíjanie kreditu u mobilných operátorov, vyplácanie zliav z vernostné-
ho programu COOP Jednota. Obľúbená je tiež služba COOP Cashback – možnosť výberu hotovosti 
pri platbe kartou. Ak porovnávame počet transakcií u týchto služieb, v medziročnom porovnaní došlo 
k miernemu nárastu. K výraznejšiemu medziročnému nárastu transakcií došlo pri platbe platobnou 
kartou, vrátane transakcií cez bezkontaktné platobné karty. V roku 2017 sa rozšírilo používanie elek-
tronických stravovacích kariet u ďalších partnerských stravovacích spoločností. Súčasne aj v roku 2017 
pokračoval trend k postupnej náhrade papierových stravovacích poukážok za elektronické stravovacie 
karty, pričom COOP Jednota Slovensko je zároveň aj iniciátorom legislatívnych návrhov k širšiemu 
uplatneniu elektronických stravovacích kariet.
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NOVÉ TECHNOLÓGIE V PREDAJNIACH COOP JEDNOTA

Cieľom zavádzania nových technológií v predajniach COOP Jednota je spríjemňovať zákazníkom zá-
žitok z nakupovania a uľahčovať prácu zamestnancom našich predajní.

V  roku 2017 skupina COOP Jednota pokračovala v  zavádzaní LED cenoviek do  oddelenia ovocia 
a zeleniny, ktorých bolo v predajniach COOP Jednota ku koncu roka celkovo 585. Zákazník je pro-
stredníctvom monitorov vizuálne informovaný o ponúkaných produktoch ovocia a zeleniny a o ich 
akciovej alebo bežnej cene. Personál predajne dokáže z jedného miesta veľmi jednoducho a promptne 
meniť cenovky na všetkých pozíciách.

Veľkou pomocou práce personálu v predajniach sú aj elektronické cenovky. Ich prvá inštalácia v sieti 
COOP Jednota sa uskutočnila v roku 2013. Od tej doby sa elektronické cenovky rozšírili na 21 pre-
dajní Tempo SUPERMARKET a SUPERMARKET. Plne grafi cké displeje pomáhajú skrášliť interiér 
predajne, ale hlavne znižujú chybovosť personálu pri aktualizácii cien. Okrem toho šetria aj životné 
prostredie, keďže spotreba papiera a tonerov sa znižuje na minimum.

Samoobslužné pokladne je ďalšia z  technológií, ktorú stále viac využívajú obchodné siete, pretože 
zákazníkom umožňujú rýchlejšie a pohodlnejšie zaplatiť svoj nákup. Ku koncu roku 2017 boli samo-
obslužné pokladne nainštalované v 11 predajniach COOP Jednota.

Vďaka COOP Jednote Nové Zámky ponúkame zákazníkom v 108 predajniach aj mobilné nakupovanie, 
pri ktorom si zákazník skenuje tovar priamo do smartfónu. Tento spôsob nákupu výrazne urýchľuje 
platbu pri pokladni. Prostredníctvom smartfónov môže zákazník zaplatiť za tovar cez službu master-
pass alebo všetkými ďalšími dostupnými spôsobmi platby a je zabezpečené aj automatické prepojenie 
na vernostný program COOP Jednota.

Vo vybraných 34 predajniach COOP Jednota je od roku 2014 využívaný aj hudobný marketing, ktorý 
prehrávaním hudby od známych interpretov spríjemňuje zákazníkom nakupovanie a informuje ich 
o zaujímavých ponukách v predajni cez reklamné audio spoty.

        LED CENOVKY              MOBILNÉ NAKUPOVANIE

        SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNE
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VERNOSTNÝ PROGRAM COOP JEDNOTA

Jedným z hlavných nástrojov vernostného programu COOP Jednota je Nákupná karta COOP Jedno-
ta. Verní zákazníci, ktorí svoje nákupy evidujú na nákupnú kartu, môžu mať dvakrát do roka nákupy 
lacnejšie. Zľavu vyčíslenú za nákupy uskutočnené v 1. polroku 2017 si mohli zákazníci uplatniť kon-
com roka 2017 a zľavu za 2. polrok 2017 si budú môcť uplatniť v určenom termíne v 1. polroku 2018.

Počet Nákupných kariet COOP Jednota každoročne stúpa. V  roku 2017 pribudlo 42  389 nových 
držiteľov COOP kariet. Ich celkový počet ku koncu roka 2017 bol takmer 1 169 000. Podiel nákupu 
na nákupnú kartu z celkového maloobchodného obratu bol 
vo výške 54 %. Vyčíslená zľava za  rok 2017 predstavovala 
sumu 7  698  869 eur, ktorú COOP Jednoty vyplatia svojim 
verným zákazníkom.

Počas roka 2017 bola zákazníkom k dispozícii plne už aj mo-
bilná aplikácia COOP Jednota, ktorá umožňuje jej užívate-
ľom – držiteľom nákupnej karty stiahnuť si svoju COOP kar-
tu do mobilu a vytvoriť si tak digitálnu kartu. V rámci tejto 
aplikácie sa zákazníkom zobrazuje aktuálny stav nákupov 
na karte a v čase vyplácania zliav sú informovaní o výške zľa-
vy, o termíne a možnostiach jej uplatnenia, ako aj ďalšie in-
formácie o nákupnej karte. Rovnaké informácie sú dostupné 
aj na webovej aplikácii.

Držitelia COOP karty môžu využiť aj ekonomické výhody 
poskytované zmluvnými partnermi vernostného programu, 
ktorými v roku 2017 boli: cestovné kancelárie TATRATOUR 
Slovakia, TIP travel, BUBO, FIRO-tour, ďalej Nábytok Tempo 
Kondela, Aqua City Poprad – vodný raj s termálnymi bazén-
mi pod Vysokými Tatrami, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky, Firma Bučko, s.r.o., Hotel 
Hviezda Dudince a spoločnosť ZAREN Trnava.

ČASOPIS JEDNOTA

Časopis JEDNOTA ako významný komunikačný nástroj COOP Jednoty Slovensko je zákazníckym 
časopisom a jeho nosnými čitateľmi sú predovšetkým ľudia nakupujúci v predajniach COOP Jednota.

Smerom k  zákazníkovi plní časopis poslanie oddychového periodika, sprievodcu vo svete potra-
vín, zdravého spôsobu života a pomocníka pri nákupe v COOP Jednote.

Poslaním časopisu vo vzťahu k  systému COOP Jednota je prezentovať ho ako slovenskú maloob-
chodnú sieť, ako najväčšieho predajcu potravín s  najvyšším podielom slovenských výrobkov, ako 
modernú a dôveryhodnú obchodnú skupinu. Časopis prináša informácie o dianí v systéme a odráža 
aktivity skupiny na pozadí hospodárskeho i spoločenského života. Tento zámer napĺňa časopis ob-
sahovou i vizuálnou atraktívnosťou, nenúteným prístupom, zaradením interaktívnych rubrík ako je 

Nákupná karta COOP Jednota vám vráti peniaze z každého nákupu.

Šetrite peniaze s nákupnou kartou COOP Jednota. Okrem úspory peňazí vám nákupná 
karta prinesie aj množstvo ďalších výhod. Od 19. 10. 2017 začíname vyplácať držiteľom 
nákupnej karty zľavy za 1. polrok 2017. 
Zľavu si môžete uplatniť formou ďalšieho nákupu v predajniach COOP Jednota 
do 31. 12. 2017. Výšku zľavy a predajne, kde si môžete zľavu uplatniť, zistíte na 
www.coop.sk v časti „Moja nákupná karta“, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie 
COOP Jednota po registrácii a aktivácii digitálnej nákupnej karty. 

CO-17078_kampan-Nakupna-karta-II_A4.indd   1 8. 9. 2017   10:21:16
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napríklad testovanie produktov vlastnej značky čitateľmi, rôzne súťaže o produkty, trojminútový nákup 
v predajni COOP Jednota.

Začiatkom roka 2017 sme v časopise priniesli novú pravidelnú rubriku, ktorej cieľom je predstaviť za-
mestnancov COOP Jednoty čitateľom. Doterajšie témy ako rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, mladí 
ľudia pracujúci v COOP Jednote, podpora zamestnancov v krízových životných situáciách, zaujímavé 
koníčky našich zamestnancov a pod., osviežili obsahovú stránku časopisu a predstavili COOP Jednoty 
ako stabilného zamestnávateľa takmer v každom regióne Slovenska.

Najlepšie domáce potraviny

„Hubaté“

Z VÝROBY 
DO OBCHODU

POD VIEDENSKOU 
SUKŇOU KRÁSNEJ 

INTELEKTUÁLKY

Najlepšie domáce potraviny

Už máte nasušené?

Sima 

PREDVIANOČNÉ 
VOŇAVÉ  

PRÍPRAVY

COOP JEDNOTU 
MICHALOVCE

Sezóna zeleného 
taniera

NA MARSE SA NEMAĽUJEM!

Najlepšie domáce potraviny

AKO VONIA  
DÁŽĎ
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ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Záujem o ochranu životného prostredia u zákazníkov COOP Jednoty každým rokom narastá. Do zber-
ných nádob v predajniach zákazníci priniesli 14,85 tony starých batérií a 1,13 tony použitých svetel-
ných zdrojov. V zmysle platnej legislatívy poverené spoločnosti ekologicky zneškodňujú a recyklujú 
tento nebezpečný odpad.

COOP Jednota sa v  roku 2017 pripojila k  iniciatíve ministerstva životného prostredia Slovensko 
bez igelitiek. Všetky igelitové tašky ponúkané v predajniach COOP Jednota sú vyrobené z  oxode-
gradovateľných materiálov, ktoré sa za určitý čas rozložia. Okrem toho sme pristúpili k spoplatneniu 
všetkých igelitových nákupných tašiek. Koncom roka 2017 sme do portfólia nákupných tašiek zaradili 
3 typy viacpoužiteľných permanentných tašiek za  férovú cenu – tašku z BIO bavlny, tašku z  JUTY 
a tašku z recyklovaných PET fl iaš.

Na ochrane životného prostredia sa regionálne COOP Jednoty podieľajú aj ďalšími spôsobmi. Inves-
tujú do nových technologických a energeticky úsporných chladiarenských zariadení vo svojich pre-
dajniach, pri ktorých sa používajú technológie chladiaceho systému na báze chladiva CO2 alebo elek-
trické vstrekovanie, ktoré ušetrí zhruba 17 – 20 % nákladov. Značná úspora a ekologická výhoda je aj 
vo využívaní ohrevu vzduchu vo vzduchotechnike, ako aj predohrevu TÚV, a to pomocou využitia od-
padového tepla. Cieľom modernizácie chladiaceho a mraziaceho zariadenia v predajniach s využitím 
nových technológií je v prvom rade úspora elektrickej energie, v neposlednom rade to však prispieva 
aj ku skvalitneniu nákupného prostredia.

Zavádzaním elektronických cenoviek a LED cenoviek v predajniach COOP Jednota šetríme prírodu 
cez znižovanie spotreby papiera a tonerov. LED osvetlenie, ktoré sa inštaluje do interiérov predajní, 
zase znižuje spotrebu elektrickej energie.
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COOP EURO, A.S. – NADNÁRODNÁ NÁKUPNÁ ALIANCIA

Spoločnosť COOP EURO, a.s., vznikla v roku 2000 ako nákupná aliancia troch vzájomne si nekonku-
rujúcich stredoeurópskych retailových systémov: COOP Jednota Slovensko,  spotrebné družstvo (SK), 
COOP Centrum Družstvo (CZ), CO-OP Hungary Zrt. (HU).

COOP EURO je moderná európska spoločnosť, ktorá poskytuje jedinečné možnosti integrovaných 
obchodných a doplnkových aktivít využívaných národnými centrálami COOP. Význam spoločnosti 
spočíva v silnom obchodnom partnerstve, výmene podnikateľského know-how a komplexnej znalosti 
spojeného trhu i regionálnych špecifík.

Spoločnosť operuje na  troch významných stredoeurópskych trhoch so svojou Vlastnou značkou 
COOP Premium. Táto značka ponúka spotrebiteľom prémiovú kvalitu a dopĺňa portfólio národných 
vlastných značiek členov aliancie. Cieľom neustáleho budovania a rozvíjania Vlastnej značky COOP 
Premium je ponúknuť svojim akcionárom i spotrebiteľom silnú a modernú maloobchodnú značku. 
Produkty charakterizuje výhodná cena oproti brandovým prémiovým značkám a  vysoká kvalita. 
Ku koncu roka 2017 bolo pod značkou COOP Premium celkovo 84 produktov.

DOBRÚ CHUŤ
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MAJETKOVÁ ÚČASŤ V INÝCH SPOLOČNOSTIACH

COOP Jednota Slovensko je významným akcionárom v nasledovných spoločnostiach:

 COOP EURO, a.s., Bratislava

 OPTIMA, a.s., Nitra

 DRU a.s., Zvolen

 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.

 FROP a.s. 

 a iné.

ČLENSTVÁ V ORGANIZÁCIÁCH

COOP Jednota Slovensko je významným členom a  presadzovateľom družstevných záujmov 
v nasledovných organizáciách:

 Družstevná únia SR

 Zväz obchodu SR

 Slovenská obchodná a priemyselná komora

 Republiková únia zamestnávateľov

 Slovenská franchisingová asociácia

 Eurocoop (európska družstevná organizácia) so sídlom v Bruseli

 Consumer Cooperatives Worldwide (svetová družstevná organizácia) so sídlom v Bruseli

 a iné.
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CIELE NA ROK 2018

 Posilniť pozíciu reťazca COOP Jednota ako lídra na trhu s potravinami a lídra v podpore predaja  
 slovenských potravín

 Zabezpečiť rast maloobchodného obratu COOP Jednôt a celkových výkonov skupiny COOP Jednota

 Modernizovať a rozvíjať sieť COOP Jednota otváraním nových predajní, rekonštrukciou existujúcich,
 s využitím nových technológií v mieste predaja

 Pokračovať v optimalizácii sortimentu v predajniach podľa veľkosti formátu

 Efektívnejšie nastaviť komunikačnú stratégiu systému COOP Jednota cez cielený výber jednotlivých
 typov médií a širšie využitie nástrojov digitálneho marketingu

 Zabezpečiť cielenú marketingovú komunikáciu skupiny COOP Jednota

 Pokračovať v nastavovaní procesov v predajniach tak, aby sa zvyšovala efektívnosť pracovnej sily 
 a produktivita práce

 Zvyšovať vzdelávanie, profesionalitu, motiváciu a spokojnosť zamestnancov skupiny COOP Jednota

 S využitím nástrojov personálneho marketingu podporiť nábor zamestnancov na pracovné pozície 
 do predajní

 Zvyšovať ponuku a  kvalitu fungovania doplnkových služieb na  POS termináloch v  predajniach
 COOP Jednota

 Rozširovať funkcionalitu existujúcich logistických centier
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ZAMESTNANCI SKUPINY COOP JEDNOTA

POČET ZAMESTNANCOV 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, zamestnávalo k 31. 12. 2017 celkom 81 zamestnancov, 
z čoho 53 % boli ženy.

Počet všetkých zamestnancov v skupine COOP Jednota, t. j. v COOP Jednotách a  ich logistických 
centrách, bol k 31. 12. 2017 celkovo 14 193, z čoho ženy predstavovali 85 %. Z celkového počtu za-
mestnancov spotrebných družstiev pracovalo ku koncu roka 2017 v predajniach 11 090 zamestnancov.

Stratégia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v skupine COOP Jednota je postavená na dôslednom 
dodržiavaní princípu rovnosti príležitostí.

VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia je jedným z hlavných dlhodo-
bých cieľov personálneho manažmentu systému COOP Jednota. V roku 2017 v oblasti vzdelávania 
bol naším cieľom rozvoj manažérskych zručností a spôsobilostí zameraných na zvýšenie motivácie 
a  angažovanosti priamo riadených zamestnancov, identifi kácia možností zlepšenia aktuálnych ria-
diacich procesov a ich implementácia, podpora odbornosti v súlade s fi remnými a  individuálnymi 
potrebami a očakávaniami.

Okrem školení a workshopov pre jednotlivé cieľové skupiny  sme realizovali aj nasledujúce špeciálne 
programy:

 COOP Nováčikovia – program určený pre nových zamestnancov v predajniach. Program 
 refl ektuje na pretrvávajúci nedostatok kvalifi kovaných zamestnancov v predajniach a  poskytuje 
 priestor pre rýchle a fl exibilné zaučenie ľudí, ktorí majú záujem pracovať v obchode, no nedisponujú
 potrebnou kvalifi káciou.

 COOP Interní lektori – program zameraný na prípravu zamestnancov s lektorským potenciálom
 a  odbornými predpokladmi školiť problematiku merchandisingu, design manuálu a prácu 
 s čerstvým sortimentom.

 COOP Talenty – program na podporu a rozvoj zamestnancov predajní, ktorí majú ambície a potenciál
  na výkon manažérskej práce v predajniach a je im súčasne poskytnutý priestor na kariérny rast.

Vzdelávanie jednej z  hlavných cieľových skupín, vedúci a  zástupcovia predajní, sme modifi kovali 
s dôrazom na ich aktuálne skúsenosti a prax, čo znamenalo vytvorenie osobitných skupín JUNIOR 
a SENIOR. V takto vytvorených cieľových skupinách boli efektívnejšie zohľadnené individuálne po-
treby a požiadavky na rozvoj.

V  roku 2017 naše investície do vzdelávania a  rozvoja zamestnancov skupiny COOP Jednota boli 
vo výške viac ako 345 000 eur. Vzdelávacie moduly absolvovalo viac ako 2 000 zamestnancov na ma-
nažérskych i výkonných pracovných pozíciách.
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SYSTÉM VÝHOD A BENEFITOV

Zamestnanci skupiny COOP Jednota majú k dispozícii variabilný systém výhod a benefi tov. Jeho zá-
kladom je dobré profesijné zázemie, do ktorého zaraďujeme relevantné pracovné pomôcky, príjem-
né pracovné prostredie zodpovedajúce príslušným normám a taktiež zabezpečenie profesionálneho 
a kvalifi kačného rozvoja zamestnancov.

K ďalším významným výhodám a benefi tom patria:

 práca bez sprostredkovateľských agentúr

 príplatky za prácu v nedeľu a sviatok

 príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu

 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

 sociálna výpomoc pri náročných životných situáciách

 príspevok na stravovanie

 príspevok na kultúru a šport

 odmeny a ocenenia pri príležitosti životných a pracovných výročí

 možnosť využívať benefi ty vernostného programu

 mimoriadne odmeny

 spoločné kultúrne a športové aktivity

Jednotlivé výhody a benefi ty sú v spotrebných družstvách špecifi cké a predstavujú významnú súčasť 
starostlivosti o zamestnancov.

PODPORA ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

V roku 2017 spustila COOP Jednota Slovensko na svojej interneto-
vej stránke www.coop.sk nový formát pod názvom KARIÉRA. Tu 
okrem iného prezentujeme prostredníctvom reálnych zamestnan-
kýň z predajní, ktoré sa stali ambasádorkami značky, prečo ich baví 
pracovať v COOP Jednote a zároveň, čo obnáša práca na rôznych 
pracovných pozíciách v predajni.

Taktiež sme zrealizovali printovú a  online kampaň s dôrazom 
na kľúčové hodnoty preferované zamestnancami COOP Jednota, 
ktorej ústrednými postavami sa stali ambasádorky značky.

V roku 2017 sme zintenzívnili komunikáciu a spoluprácu s vybra-
nými strednými odbornými školami, ktoré pripravujú žiakov v štu-
dijných odboroch zameraných na obchod, s cieľom podporovať od-
bornú prax a duálne vzdelávanie.

V časopise JEDNOTA zverejňujeme v pravidelnej rubrike pracovné 
a osobné príbehy našich zamestnancov.
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KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

Rok 2017 bol prvým rokom platnosti a účinnosti novej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej 
medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov ob-
chodu na obdobie 3 rokov. Mzdový vývoj a rast miezd v roku 2017 akceptuje nárast priemernej mzdy 
zamestnancov v maloobchode, pričom vychádza aj z ekonomických kritérií a nadväzuje na primeraný 
rast produktivity práce v COOP Jednotách. Sociálny dialóg v COOP Jednotách je dlhodobo pozitívny 
a korektný. Dôkazom toho je i proces uzatvárania podnikových kolektívnych zmlúv, kde takmer všetky 
COOP Jednoty upravujú nároky zamestnancov nad rámec výhod stanovených v Kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa.

ETICKÝ KÓDEX SKUPINY COOP JEDNOTA

Etický kódex je kľúčový dokument, ktorý stanovuje jednotné etické pravidlá a normy správania zamest-
nancov, funkcionárov, orgánov a jednotlivých spotrebných družstiev skupiny COOP Jednota vo vzájom-
ných vzťahoch, aj vo vzťahoch navonok. Sú v ňom defi nované etické  hodnoty a princípy, ktoré členovia 
skupiny COOP Jednota uznávajú a zaväzujú sa napĺňať.

Na podporu etických pravidiel majú jednotlivé spotrebné družstvá ustanovených etických dôverníkov, 
ktorí sú zodpovední za riešenie situácií súvisiacich s etikou a etickým správaním v oblastiach vymedze-
ných Etickým kódexom.

Implementáciou pravidiel Etického kódexu systému COOP Jednota chceme podporovať dôveru zákaz-
níkov nakupujúcich v predajniach COOP Jednota, spokojnosť našich zamestnancov a korektnosť vzťa-
hov s našimi obchodnými partnermi.

OCENENIA

UDELENÉ OCENENIA ZA ROK 2017

Najvyšším družstevným ocenením je Družstevná cena Samuela Jurkoviča, ktorú udeľuje Družstevná únia 
SR za mimoriadne zásluhy pri šírení družstevnej myšlienky. Touto cenou boli za spotrebné družstvá ocenení:  

 Ing. Pavel Koľ, člen Predstavenstva COOP Jednoty Krupina
 Ing. Mária Medeková, členka Predstavenstva COOP Jednoty Topoľčany
 Eva Benková, členka COOP Jednoty Martin
 Ing. Silvia Gnypová, podpredsedníčka Predstavenstva COOP Jednoty Levice

Okrem Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča udeľuje Predstavenstvo COOP Jednoty Slovensko aj ďal-
šie významné družstevné ocenenia – Čestný odznak COOP Jednota Slovensko a Diplom Za vernosť 
spotrebným družstvám.
Čestný odznak COOP Jednota Slovensko je udeľovaný zamestnancom spotrebných družstiev za mi-
moriadne zásluhy na  rozvoji družstevníctva. V  roku 2017 bolo nominovaných na  toto ocenenie 
30 osobností.

Na  udelenie Diplomu Za  vernosť spotrebným družstvám nominovali regionálne COOP Jednoty 
a družstevné spoločnosti s majetkovou účasťou spotrebných družstiev 38 kandidátov.  Vyznamenanie 
je udeľované za dlhoročnú, aktívnu a zodpovednú prácu.  
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ZÍSKANÉ OCENENIA V ROKU 2017

Superbrands

Značke COOP JEDNOTA udelila koncom roka 
2017 odborná porota Slovak Superbrands už 
po  piatykrát cenu Superbrands k  používaniu 
počas roka 2018.

TOP fi rma mladých roku 2017 v SR

Na  základe prieskumu Junior Chamber International medzi vysokoškolákmi sa COOP Jednota 
umiestnila na 1. mieste už po ôsmykrát v kategórii Obchodné reťazce – potravinársky tovar.

Medzinárodné ocenenie PLMA´s

Výrobok COOP Jednota Chren strúhaný Tradičná kvalita získal na medzinárodnej výstave vlastných 
značiek 1. miesto v kategórii korenín a koreňových produktov.

Múza Merkúra

Ocenenie za  kreatívu v  obchode udelené spoločnosťou Incoma získala COOP Jednota Slovensko 
v roku 2017 v nasledovných kategóriách:

 1. miesto v kategórii TOP značka v obchode za jesennú kampaň na vlastnú značku Rozumieme  
 vašej chuti
 1. miesto v  kategórii Nové technológie v  mieste predaja – Mobilné nakupovanie v  sieti COOP 

 Jednota Nové Zámky
 3. miesto v kategórii Branding predajne za Supermarket v Chorvátskom Grobe, ktorý prevádzkuje 

 COOP Jednota Galanta

HERMES komunikátor roka 2017

Grand Prix za  najlepšie komunikujúcu inštitúciu v  Slovenskej republike získala COOP Jednota 
Slovensko 2. miesto v kategórii Obchodné reťazce za svoju marketingovú komunikáciu v roku 2017.

Medaila EFFIE

Na  základe hodnotenia najefektívnejších kampaní získala COOP Jednota Slovensko bronzovú 
medailu EFFIE v kategórii FMCG za 10 rokov komunikačného konceptu Bača a Honelník.



PODNIKOVÁ FILANTROPIA
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NADÁCIA COOP JEDNOTA

Družstevné podnikanie je založené na myšlienke vzájomnej pomoci a od svojho vzniku plnili družstvá 
svoju sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania a rôzne verejnoprospešné projekty. 
Pomáhať druhým, slabším, podieľať sa na vytváraní spoločného dobra je samozrejmou súčasťou tra-
dícií systému COOP Jednota. Intenzívnejšie a systematické napĺňanie tohto zámeru dosahuje COOP 
Jednota Slovensko aj cez Nadáciu COOP Jednota, ktorá bola zriadená v roku 2001.

Cieľom Nadácie COOP Jednota je podpora humanitárnych projektov, podpora zdravotníctva, športu, 
školstva, podpora a rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia, sociálna pomoc, pomoc chorým a zdravot-
ne postihnutým osobám, ako aj podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív.

Počas 16 rokov svojej existencie nadácia podporila nemocnice, rodiny s ťažko chorými deťmi, rodiny 
postihnuté živelnými pohromami, ako aj tri projekty na podporu rozvoja detí a lokálnych komunít 
v celkovej hodnote viac ako 4 mil. eur.

Na  vybavenie nemocníc lekárskymi prístrojmi alebo  zariadeniami venovala nadácia 1,2 mil. eur. 
Pre rodiny s  ťažko chorými deťmi, ako aj pre rodiny postihnuté prírodnými katastrofami poskytla 
peňažné dary vo výške viac ako 400-tis. eur. Projekty na podporu rozvoja detí a lokálnych komunít 
(Jednota pre školákov, Nech sa nám netúlajú a Program podpory lokálnych komunít) podporila nadá-
cia celkovou sumou vo výške 2,5 mil. eur.

V roku 2017 sa Nadácia COOP Jednota zamerala hlavne na podporu v dvoch oblastiach: 
 podpora zdravotníctva a humanitárna pomoc 
 program podpory lokálnych komunít

PODPORA ZDRAVOTNÍCTVA A HUMANITÁRNA POMOC

Poskytnutie pomoci chorým ľuďom alebo ľuďom v núdzi je jedným z hlavných cieľov nadácie. Cel-
ková suma vynaložená v roku 2017 na  lekárske prístroje, zariadenia a peňažné dary bola vo výške 
78 788,07 eura.

V rámci humanitárnej pomoci nadácia poskytla pre fyzické alebo právnické osoby, či už rodiny s ťaž-
ko postihnutými deťmi, rodiny zo znevýhodneného prostredia alebo zariadenia opatrovateľskej služ-
by, celkovú sumu 20 592,30 eura.

PROJEKT PROGRAM PODPORY LOKÁLNYCH KOMUNÍT

S cieľom nadviazať na historické dedičstvo družstevného podnikania a zapojiť verejnosť do riešenia 
rôznych problémov, do  zveľaďovania a  rozvoja svojho okolia, sa Nadácia COOP Jednota rozhodla 
v roku 2017 zrealizovať nový projekt zameraný na podporu lokálnych komunít. V rámci 1. ročníka 
bolo spomedzi 281 prihlásených projektov zo všetkých kútov Slovenska ocenených 25. Celková výška 
grantu pre 1. ročník projektu bola 149 207,70 eura. V tomto úspešne rozbehnutom projekte chce na-
dácia pokračovať aj v ďalších rokoch.
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ÚČASŤ COOP JEDNOTY SLOVENSKO NA PODPORE 
VEREJNÉHO ŽIVOTA

V roku 2017 COOP Jednota Slovensko podporila nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia,  kon-
ferencie, organizácie, projekty  a verejné zbierky:

 generálny reklamný partner 21. ročníka oceňovania významných osobností Slovenska cenou 
 Krištáľové krídlo           

 generálny partner  projektu Káčer na bicykli 2017

 generálny partner kampane spoločenskej zodpovednosti so zameraním na podporu ekonomiky 
 Slovenska      

 Gold partner 21. ročníka  konferencie European Retail Summit 2017

 generálny partner 18. ročníka Intraco Special 2017   

 partner 21. ročníka verejnej zbierky Deň narcisov

 partner verejnej zbierky Biela pastelka

 partner verejnej zbierky Hodina deťom

 partner 1. ročníka projektu Program podpory lokálnych komunít 

 partner 15. ročníka Detskej univerzity Komenského   

 partner 40. ročníka Malého štrbského maratónu

 partner podujatia Študentská osobnosť roka   

 partner koncertu Hoj, vlasť moja

 partner OZ Volejbal Tenis Club Pezinok 

 partner 9. ročníka celoslovenských ovčiarskych slávností 

 a iné.
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FINANCNÁ PRÍLOHA 
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SÚVAHA K 31. 12. 2017 (SKRÁTENÉ)

Ukazovateľ v € K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2016 K 31. 12. 2015

MAJETOK SPOLU 62 336 939 58 446 499 58 014 860

Neobežný majetok 40 337 401 36 802 906 36 063 617

Dlhodobý nehmotný majetok 453 912 362 342 363 389

Dlhodobý hmotný majetok 3 578 398 3 682 744 3 855 499

Dlhodobý fi nančný majetok 36 305 091 32 757 820 31 844 729

Obežný majetok 21 952 762 21 587 485 21 914 324

Zásoby 152 341 232 824 165 682

Krátkodobé pohľadávky 10 396 629 9 575 065 8 890 389

Finančné účty 11 403 792 11 779 596 12 858 253

Časové rozlíšenie 46 776 56 108 36 919

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 336 939 58 446 499 58 014 860

Vlastné imanie 47 911 185 46 329 855 47 408 307

Základné imanie 5 958 914 5 958 914 5 958 914

Ostatné kapitálové fondy 1 642 125 1 642 125 2 762 548

Zákonné rezervné fondy 2 488 867 2 488 867 2 488 867

Ostatné fondy zo zisku 15 919 296 15 969 964 16 063 250

Oceňovacie rozdiely z precenenia 20 801 225 19 181 725 18 458 825

Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 078 260 1 076 142 1 076 142

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 22 498 12 118 599 761

Záväzky 14 037 103 11 729 854 10 220 099

Rezervy

Dlhodobé záväzky 5 391 756 4 735 232 4 589 922

Dlhodobé rezervy

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé záväzky 8 565 754 6 929 903 5 317 767

Krátkodobé rezervy 79 593 64 719 312 410

Časové rozlíšenie 388 651 386 790 386 454
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2017 (SKRÁTENÉ)

Ukazovateľ v € K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2016 K 31. 12. 2015

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 49 128 377 39 325 296 35 841 264

Tržby z predaja tovaru 24 743 629 20 190 473 18 661 039

Tržby z predaja služieb 19 948 377 17 954 145 16 331 646

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a iné výnosy 4 436 371 1 180 678 848 579

Náklady na hospodársku činnosť spolu 50 576 012 40 367 665 37 096 297

Náklady vynaložené na obstaranie tovaru 28 394 617 23 089 259 20 862 484

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 304 642 259 766 266 744

Služby 12 715 258 11 039 682 10 820 040

Osobné náklady 4 125 398 3 836 669 3 810 948

Dane a poplatky 40 550 32 037 32 274

Odpisy a opravné položky k dlhod. nehmot. majetku a dlhod. hmot. 
majetku 441 163 539 680 531 611

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu 0 32 212 0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť a iné náklady 4 554 384 1 538 360 772 196

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 447 635 -1 042 369 -1 255 033

Pridaná hodnota 3 277 489 3 755 911 3 043 417

Výnosy z fi nančnej činnosti 1 719 370 1 527 963 1 969 848

Náklady na fi nančnú činnosť 4 877 13 437 -340 914

Výsledok hospodárenia z fi nančnej činnosti 1 714 493 1 514 526 2 310 762

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 266 858 472 157 1 055 729

Daň z príjmov 244 360 460 039 455 968

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 498 12 118 599 761

Poznámka: Na lepšie porozumenie fi nančnej situácie a  výsledkov hospodárenia družstva za dané obdobie treba fi nančné informácie uvedené 
vo výročnej správe čítať v spojení s príslušnou účtovnou závierkou, z ktorej boli odvodené. Kompletná účtovná závierka za rok 2017 je súčasťou 
výročnej správy a je uvedená v prílohe.
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SPRÁVA AUDÍTORA
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ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ S OBCHODNOU ČINNOSŤOU K 31. 12. 2017

ADRESÁR CLENSKÝCH DRUŽSTIEV 
COOP JEDNOTY SLOVENSKO

COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
predsedníčka predstavenstva: Ing. Eva Kolajová
maloobchodný obrat: 27 993 694
počet predajní: 66
e-mail: eva.kolajova@br.coop.sk
tel. č.: 048/285 33 02

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 17 Čadca
predseda predstavenstva: Ing. Miroslav Janík
maloobchodný obrat: 88 407 296
počet predajní: 98
e-mail: miroslav.janik@ca.coop.sk
tel. č.: 041/433 21 52-5

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
predseda predstavenstva: Ing. Ľudovít Kulcsár
maloobchodný obrat: 51 628 789
počet predajní: 67
e-mail: ludovit.kulcsar@ds.coop.sk
tel. č.: 031/552 33 63-6

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta
predseda predstavenstva: Ing. Július Belovič
maloobchodný obrat: 84 981 090
počet predajní: 75
e-mail: julius.belovic@ga.coop.sk
tel. č.: 031/780 57 31-4

COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo
Družstevná 24, 066 01 Humenné
predseda predstavenstva: JUDr. Štefan Koľ
maloobchodný obrat: 13 957 224
počet predajní: 51
e-mail: stefan.kol@he.coop.sk
tel. č.: 057/775 00 20

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
predseda predstavenstva: JUDr. Koloman Škuliba
maloobchodný obrat: 10 497 285
počet predajní: 20
e-mail: koloman.skuliba@kn.coop.sk
tel. č.: 035/790 51 01

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina
predseda predstavenstva: Ing. Jozef Vahančík
maloobchodný obrat: 114 681 551
počet predajní: 160
e-mail: jozef.vahancik@ka.coop.sk
tel. č.: 045/551 13 07

COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
Dopravná 14, 934 01 Levice
predseda predstavenstva:  Mgr. Roman Gubčo
maloobchodný obrat: 22 244 569
počet predajní: 68
e-mail: roman.gubco@lv.coop.sk
tel. č.: 036/321 21 01

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
Ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
predseda predstavenstva: Ing. Ján Šlauka
maloobchodný obrat: 63 846 919
počet predajní: 139
e-mail: jan.slauka@lm.coop.sk
tel. č.: 044/547 73 07

COOP Jednota Martin, spotrebné družstvo
SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
predseda predstavenstva: Ing. Ján Koza
maloobchodný obrat: 39 602 363
počet predajní: 62
e-mail: jan.koza@mt.coop.sk
tel. č.: 043/492 34 55

COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
predsedníčka predstavenstva: Ing. Mária Švecová
maloobchodný obrat: 15 986 941
počet predajní: 71
e-mail: maria.svecova@mi.coop.sk
tel. č.: 056/642 11 56

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo
predseda predstavenstva: Igor Jagelek
maloobchodný obrat: 42 891 848
veľkoobchodný obrat: 10 259 254
počet predajní: 58
e-mail: igor.jagelek@no.coop.sk
tel. č.: 043/552 31 06

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Štefánikova 54, 949 79 Nitra
generálny riaditeľ: Peter Šipčiak
maloobchodný obrat: 85 464 944
počet predajní: 132
e-mail: peter.sipciak@nr.coop.sk
tel. č.: 037/692 57 02

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
predseda predstavenstva: Ing. Štefan Mácsadi
maloobchodný obrat: 116 904 596
počet predajní: 108
e-mail: macsadi@jednota-nz.sk
tel. č.: 035/692 14 00

COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
predseda predstavenstva: Pavel Viener
maloobchodný obrat: 19 606 191
veľkoobchodný obrat: 6 575 098
počet predajní: 54
e-mail: pavel.viener@pp.coop.sk
tel. č.: 052/786 72 20

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Konštantínova 3, 081 77 Prešov
predseda predstavenstva: Ing. Štefan Bujňák
maloobchodný obrat: 53 566 577
počet predajní: 121
e-mail: stefan.bujnak@po.coop.sk
tel. č.: 051/746 08 01
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OSTATNÉ ČLENSKÉ DRUŽSTVÁ K 31. 12. 2017

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
predsedníčka predstavenstva: Ing. Janka Madajová
maloobchodný obrat: 62 074 128
počet predajní: 56
e-mail: janka.madajova@pd.coop.sk
tel. č.: 046/519 91 11

COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo
Sládkovičova 58, 050 01 Revúca
predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Čuchran
maloobchodný obrat: 14 324 978
počet predajní: 54
e-mail: vladimir.cuchran@ra.coop.sk
tel. č.: 058/787 76 01

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
predseda predstavenstva: Ing. Ivan Bzdúšek
maloobchodný obrat: 60 002 877
počet predajní: 102
e-mail: ivan.bzdusek@se.coop.sk
tel. č.: 034/690 90 11

COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany
predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Habaj
maloobchodný obrat: 39 600 771
počet predajní: 102
e-mail: vladimir.habaj@to.coop.sk
tel. č.: 038/535 81 11

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové nám. 19, 912 50 Trenčín
predseda predstavenstva: Ing. Igor Matejov
maloobchodný obrat: 52 113 729
maloobchodný obrat: 115
e-mail: igor.matejov@tn.coop.sk
tel. č.: 032/748 13 39

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 9, 917 00 Trnava
predseda predstavenstva: Ing. Bohuslav Uváčik
maloobchodný obrat: 64 139 527
počet predajní: 65
e-mail: bohuslav.uvacik@tt.coop.sk
tel. č.: 033/324 51 11

COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
Hattalova 100, 028 01 Trstená
predsedníčka predstavenstva: Mgr. Anna Betušťáková
maloobchodný obrat: 23 543 982
počet predajní: 46
e-mail: anna.betustakova@ts.coop.sk
tel. č.: 043/530 91 60

COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Nám. slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
predseda predstavenstva: Ing. František Hric
maloobchodný obrat: 27 164 990
počet predajní: 79
e-mail: frantisek.hric@vt.coop.sk
tel. č.: 057/446 44 10-1

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
predseda predstavenstva: Ábel Tužinský
maloobchodný obrat: 38 454 241
veľkoobchodný obrat: 14 709 024
počet predajní: 100
e-mail: abel.tuzinsky@zc.coop.sk
tel. č.: 045/681 22 96

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
predsedníčka predstavenstva: Ing. Zita Bógová
maloobchodný obrat: 87 357 397
počet predajní: 100
e-mail: bogova@za.coop.sk
tel. č.: 041/705 16 04

COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo
Hálkova 1, P. O. BOX 73, 830 08 Bratislava
predseda predstavenstva: Ing. Ján Franta
e-mail: franta@jednotavidiek.sk
tel. č.: 02/44 45 03 52

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

COOP Jednota Radošovce, spotrebné družstvo
908 63 Radošovce
predseda predstavenstva: Alojz Ivánek
e-mail: alojz.ivanek@gmail.com
tel. č.: 034/669 32 38

Družstvo BUDÚCNOSŤ, Lučenec
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
predseda predstavenstva: Ing. Milan Ambroš
e-mail: ambrosm@stonline.sk
tel. č.: 047/421 13 50
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SUMMARY

Company profi le

CCOOP Jednota Slovakia is a consumer cooperative consisting of 30 regional COOP Jednotas –inclu-
ding their members, 10 logistics centres and the COOP Jednota Foundation. Each regional COOP Jed-
nota has its own membership base. Th e total number of ordinary members of the COOP Jednota group 
was 128,560 on 31 December 2017.   

Th e main mission of COOP Jednota Slovakia is to ensure the social and economic prosperity of the 
cooperative and its members, namely by creating tools and adopting measures so that its members, the 
individual COOP Jednotas, can maintain their share of the market. In addition, COOP Jednota Slovakia 
protects the rights and interests of the members of the cooperative, representing them and promoting 
their interests within organs and institutions both in the Slovak Republic and abroad. 

Th e fundamental strategic goals of COOP Jednota Slovakia and the COOP Jednota group are: to bring 
common procedures together under one roof and ensure uniformity for all members; to extend the 
functionality in logistics centres; to integrate the purchase, distribution and selling of fruit and vege-
tables; to support sales of Slovak products; to strengthen corporate identity in both the immediate and 
external environments.

Th e most highly recognised value within the COOP Jednota group as a whole is customer satisfaction, 
which we aim to achieve by having creative and happy employees and by having good relations with 
trade partners as well.

COOP Jednota Slovakia is a signifi cant shareholder in COOP Euro, a. s., OPTIMA, a. s., Nitra, DRU, a. s.,
Zvolen, VIC, a. s. Mojmírovce, FROP, a. s., etc.

Performance and market position of the COOP Jednota Group

In 2017 the COOP Jednota Group achieved a retail turnover of €1.321 billion. 
Compared to 2016 retail turnover increased by 4.5%. 
Revenue from the sale of goods and private label products was €1.104 billion, an increase of 4.7% 
on 2016. 
Th e COOP Jednota Group logistics centres had revenue of €0.534 billion in 2017, a year-on-year 
increase of 6.5%. 
Th e combined retail and logistics centre revenue for 2017 was €1.638 billion, growth of 5.2% compared
with 2016. 

We are particularly pleased that the COOP Jednota Group was able to achieve these results in a year when 
the overall number of stores was reduced by 27 in an eff ort to optimise the retail store network. Most of 
the stores closed were small ones. Many of the COOP Jednota stores are located in villages and smaller 
towns, where they supply groceries to the local inhabitants but also fulfi l a social role. Th e main reasons 
for the store closures were high levels of loss-making and poor viability. COOP Jednota only takes the 
decision to close stores once all other options to improve store fi nances have been exhausted. Other 
reasons for store closures include a lack of qualifi ed staff , unsuitable premises and termination of lease. 
However, at the same time COOP Jednota renovated and modernised its larger stores. In 2017 the 
COOP Jednota Group opened 23 new stores, 10 of which were supermarkets. 

Despite the stiff  competition and thanks to its results, the COOP Jednota Group is still the long-standing
market leader –  as the largest grocery retailer in Slovakia.
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Retail chain

COOP Jednota is the largest retail network in Slovakia, with a total of 2,169 stores. Th e majority of its 
stores fall into one of three formats: Potraviny, Supermarket and Tempo Supermarket. 
Th ere are 1,653 Potraviny stores available to customers across Slovakia. Th is category contains stores 
with a fl oor space of up to 200 m². Th ey give customers the opportunity to shop conveniently and quickly 
near to their homes, as the stores are mainly located in the suburbs, small towns and villages. Customers 
can fi nd everyday groceries and their favourite COOP Jednota private label products in these stores. 
Th e Supermarket chain managed 459 stores in 2017, with a fl oor space of from 200 m² to 1,000 m². Th ese
stores off er customers a wide range of grocery products, including both COOP Jednota private label 
items and branded goods, as well as domestic products and toiletries. Th e Supermarket chain can be 
found in cities, towns and larger villages. 
At the end of 2017 Tempo Supermarket had 20 stores. Stores in this category, the largest of the formats, 
have a fl oor space of over 1,000 m². Tempo Supermarket stores can satisfy even the most demanding 
of customers with their wide range of quality produce, COOP Jednota private label products, domestic 
goods and toiletries. 

Logistics centres

COOP Jednota stores are supplied from dozens of logistics centres. 
On 31 December 2017 the logistics centres recorded overall revenue of €534.8 million. In 2017 COOP 
Jednota undertook a number of logistics projects to improve processes and modernise the network.

Marketing, competitions and campaigns 

COOP Jednota’s promotional duo, Bača a Honelník (Th e Shepherd and the Shepherd Boy) celebrated 
their tenth year of existence in 2017. Th ey are an inseparable part of COOP Jednota’s PR strategy and 
a symbol customers automatically associate with the COOP Jednota brand. Th ey are a concept that has 
enabled COOP Jednota to successfully build its image over the long-term as the largest Slovak retailer of 
fresh quality produce with the greatest proportion of Slovak goods, whilst fulfi lling the commercial and 
strategic goals of the COOP Jednota Group.
Quality, freshness, convenience and above all Slovak – these are the key messages of the COOP Jednota 
campaign. One of the biggest image campaigns we ran in 2017 was the autumn campaign promoting the 
COOP Jednota private label.
Our main medium for communicating product information is through advertising circulars, including 
our Easter and Christmas special editions that contained recipes and tips alongside the traditional array 
of appealing off ers in a new design. 
In 2017 we also organised two interesting events to reward customers for shopping with us. Th e fi rst 
involved the popular cartoon fi gures Máša a Medveď (Masha and the Bear), and customers who spent 
more than €25 were given a free Masha and the Bear box. In the run-up to Christmas we organized 
a second special off er, Nože príďte nakúpiť (Come and buy your knives), where customers who purchased
goods totalling €20 were given a voucher for a 55% discount on the BergHoff  range of knives and kitchen 
utensils.
In peak shopping periods such as Easter and Christmas we organise annual competitions for our custo-
mers with many attractive prizes. Th ese are very popular and the aim is to make Christmas shopping 
more enjoyable for customers. Every year lucky customers can win a car, scooter, electronic goods or 
vouchers. Last year there were more than 1,900 of these to be won and an additional 600,000 instant prizes.   
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Promoting the sale of Slovak products 

Our corporate slogan, the Best Slovak Produce, not only refl ects the quality of our products but also the 
wide range of Slovak goods on sale in our stores, and COOP Jednota was fi rst on the domestic market 
for sales of these. Our focus on Slovak goods is not just in keeping with the current trend but refl ects 
the essence and history of COOP Jednota. Slovak produce occupies a fi rm place on our COOP Jednota 
shelves and represents more than 70% of our products. We actively promote these products through our 
own campaigns or by supporting various initiatives and projects aimed at enlightening the public and 
supporting Slovak products.

Private label 

In 2017 COOP Jednota private label celebrated its 18th birthday. Th e fi rst private label product to hit 
our shelves in 1999 was Dobrá cena Semi-skimmed milk and from that point on our private label goods 
expanded very quickly, reaching a total of 731 by the end of 2017. Th is category continues to occupy 
a fi rm position amidst the wide range of goods on off er daily to our customers in COOP Jednota stores.
Products sold in COOP Jednota packaging fall into three diff erent categories: Dobrá cena (Good Price), 
Tradičná kvalita (Traditional Quality) and Premium. Th e Traditional Quality range includes a further 
subcategory of groups of products targeted at specifi c consumer groups, such as: Mamičkine dobroty 
(Mum’s Delicacies), Junior, Active life, Domácnosť (Household) and Bio (Organic). 
All products that bear the COOP Jednota label undergo regular checks in accredited laboratories both 
at home and abroad. Last year several thousand checks were performed on COOP Jednota products 
to ensure that products sold under this label continue to meet the quality guarantee.

Customer services 

In 2017 we continued to improve the quality and availability of additional services on off er at COOP 
Jednota POS terminals in keeping with one of our aims – to make our services more appealing to 
customers. COOP Jednota customers can make use of our traditional services such as COOPkasa – 
a method of paying bills and money orders – mobile phone top-ups and COOP Jednota loyalty 
programme payments. Another popular service is COOP Cashback. In 2017 our partner companies 
also expanded the use of electronic luncheon cards. 

New technologies in COOP Jednota stores

Th e aim of introducing new technologies into COOP Jednota stores is to improve the customer shop-
ping experience and lighten the workload of store staff . 
In 2017 the COOP Jednota Group continued with its rollout of LED price-listings in the 585 fruit and 
vegetable departments COOP Jednota had at the end of year. Screens provide customers with informa-
tion on the range of fruit and vegetables available, along with standard prices and off ers. 
Th e work of store staff  is greatly aided by the electronic price-tags. Th ese were fi rst installed in the 
COOP Jednota network in 2013. Since then the system has been rolled out to 21 Tempo Supermarket 
and Supermarket stores. Th e full graphic display improves the aesthetics of the store interiors, but above
all reduces human error in price updating. It is also an environmentally-friendly system, as it keeps 
paper and toner usage to a minimum. 
Self-service tills are another technology increasingly used in retail chains, as they enable customers 
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to make their purchases more quickly and conveniently. By the end of 2017 self-service tills had been 
installed in 11 COOP Jednota stores. 
Th anks to COOP Jednota Nové Zámky we now off er customers in 108 stores the opportunity to use our 
mobile self-checkout service. Customers simply scan the items into their smartphone. Th is speeds up 
payment at the checkout substantially. 
Musical marketing has been employed in 34 selected COOP Jednota stores since 2014. Music by well-
-known artists is played to make the customer’s shop more enjoyable and to inform them about interes-
ting in-store off ers via advertising audio spots.

Loyalty programme

Th e main tool in the COOP Jednota loyalty card programme is the COOP Jednota Shopping Card. 
Loyal customers who produce their card at the till can shop more cheaply twice a year. At the end of 
the year customers could take advantage of the discount calculated on the basis of purchases recorded 
during the fi rst six months of 2017, and the discount applicable to the second half of the year can be 
claimed within a set period in the fi rst half of 2018. 
Th e number of COOP Jednota Shopping Card holders rises every year. In 2017 a further 42,389 new 
COOP card holders joined. Th e total number at the end of 2017 was almost 1,169,000. Th e proportion 
of shopping purchased using a loyalty card was 54% of total retail turnover. Th e discount paid out by 
COOP Jednota to its customers for the year 2017 was €7,698,869. 
In 2017 customers could also make full use of the COOP Jednota mobile app that allows loyalty card 
holders to download their loyalty card directly onto their phone, thereby creating a digital card. Th is 
app also displays the current state of purchases on the card and during the discount period informs 
users about the discount payable, the deadline and methods of payment as well as providing further 
information about the loyalty card. Th is information can also be accessed via the web application. 
COOP cardholders can also take advantage of off ers from our loyalty programme contractual partners.

JEDNOTA magazine

A key way in which COOP Jednota Slovakia communicates with its customers is via the JEDNOTA 
magazine, whose readership is composed primarily of customers who shop at COOP Jednota stores. 
Th e goal of the magazine is to promote COOP Jednota as the Slovak retail chain that is the largest gro-
cery retailer with the biggest proportion of Slovak products, and that is a modern, trustworthy com-
mercial group. Th e magazine provides information on the latest developments in the system and places 
the Group’s activities in the context of the economy and society. 
At the beginning of 2017 we launched a new regular column aimed at introducing COOP Jednota 
staff  to readers. Topics covered so far include staff  development and training, young people working 
at COOP Jednota, support for staff  in diffi  cult situations, and some of the interesting hobbies our staff  
pursue, and these all brighten up the pages of the magazine and portray COOP Jednota as a stable em-
ployer in almost every region of Slovakia.

Environmental policy 

Every year COOP Jednota customers show an increasing interest in the environment. Customers depo-
sited 14.85 tonnes of old batteries and 1.13 tonnes of used lightbulbs in our in-store recycling bins. Th is 
dangerous waste is made harmless and recycled by authorised companies in accordance with the law. 
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In 2017 COOP Jednota took part in an initiative by the environment ministry, Bag-free Slovakia. All 
plastic bags sold in COOP Jednota stores are made from oxo-degradable materials that decompose 
over time. We have also begun charging for all plastic bags. By the end of 2017 three types of multi-use 
long-life bags were available for purchase in store at a fair price – organic cotton bags, jute bags and bags 
made out of recycled PET bottles. 
COOP Jednota is also involved in other environmentally friendly activities at the regional level. We are 
investing in new technologies, in-store energy-saving cooling and freezer facilities in our stores. 
By introducing electronic price-tags and LED price-lists in COOP Jednota stores, we are helping pro-
tect the environment by reducing paper and toner use. Th e LED lighting we are installing in-store is 
another means by which we reduce our electricity consumption.

Staff 

COOP Jednota Slovakia, consumer cooperative, had 81 staff  members on 31 December 2017, 53% of 
whom were women. Th e total number employed in the COOP Jednota Group, including COOP Jednota 
and its logistics centres was 14,193 on 31 December 2017, and 85% were women. At the end of 2017, 
the total number of staff  employed in the consumer cooperatives was 11,000. Strategic management and 
human resource development within the COOP Jednota Group is founded on the principle of equal 
opportunity. 
One of the main long-term HR management goals at COOP Jednota is to provide staff  training and 
development at all management levels. In 2017 the aim in training was to develop managerial skills and 
abilities in order to raise motivation levels and the direct engagement of managerial staff , to identify and 
exploit opportunities to improve current management processes, and to promote expertise in line with 
business and individual needs and expectations. 
Alongside our training sessions and workshops for various target groups, we ran the following special 
programmes: COOP New Starts, COOP Internal Trainers, COOP Talent.
In 2017 we invested more than €345,000 in COOP Jednota Group staff  training and development. More 
than 2,000 managerial and executive staff  members undertook training modules.
Everyone employed by the COOP Jednota Group has access to a variable system of advantages and 
benefi ts. Th e cornerstone of this is a good professional background, to which we add appropriate work 
aids, a pleasant work environment that is standard-compliant and the provision of professional staff  de-
velopment, including qualifi cations. Each COOP Jednota sets its own benefi ts in keeping with its limits 
and collective agreements, as they are all independent legal entities. An important part of the system 
of advantages and benefi ts at the COOP Jednota Group is looking aft er our staff .

Supporting our employer brand

In 2017 COOP Jednota Slovakia launched a new KARIÉRA (Career) section on our company website 
www.coop.sk. In this section we present store staff  members who have been made brand ambassadors 
because they enjoy working at COOP Jednota, and we also provide information on what the various 
store positions entail. 
We launched a print and online campaign on the key values held by the COOP Jednota staff  members 
who were made brand ambassadors. 
In 2017 we worked more closely with selected vocational secondary schools where pupils are taught 
subjects associated with the business sector, with the aim of promoting specialist experience and dual 
education.
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Code of conduct

Th e Code of Conduct is one of COOP Jednota Group’s key documents that sets out the rules of conduct for 
internal and external relations for staff , functionaries, bodies and the consumer cooperatives contained
within the COOP Jednota Group. It stipulates the ethical values and principles that COOP Jednota sub-
scribes to and is committed to upholding. Each consumer cooperative has a dedicated adviser respon-
sible for resolving ethical and conduct issues arising in relation to the code. 
By upholding the Code of Conduct, COOP Jednota strives to improve customer confi dence among 
COOP Jednota shoppers and ensure staff  satisfaction and good relations with its business partners.

Company philanthropy

Th e cooperate method of doing business is based on the idea of mutual assistance and since they were 
fi rst established the cooperatives have fulfi lled a social role, supporting the development of culture, edu-
cation and various public community projects. Helping others, weaker than ourselves, and helping shape 
the common good is of course part of COOP Jednota’s traditions. In order to do this more systematically 
and in a more sustained way COOP Jednota Slovakia set up its own foundation in 2002. Th e mission 
of the COOP Jednota Foundation is to support humanitarian projects, improve healthcare, sport, schools, 
education, culture and art, provide social assistance, help the sick and disabled, and support local and 
regional development initiatives. In the 16 years since it was established, the Foundation has supported 
hospitals, families with seriously ill children, families aff ected by natural disasters and three projects in 
support of children and local communities to the tune of more than €4 million. 
Th e Foundation has contributed €1.2 million towards medical equipment and facilities for hospitals. 
Financial gift s totalling more than €400 thousand have been provided to families with seriously ill chil-
dren and families aff ected by natural disasters. Th e foundation also donated €2.5 million to projects 
in support of children and local communities (Jednota for School Kids, Don’t Leave them Hanging 
Around and the Local Community Support Programme). 
In 2017 the COOP Jednota Foundation concentrated on two main areas: healthcare and humanitarian 
support, and the local community support programme.
Th e Foundation provided a total of €20,592.30 for humanitarian assistance for natural or legal entities 
and families with seriously disabled children, families from disadvantaged backgrounds or care facilities.
Th e grant for the fi rst year of the local community support programme was €149,207.70. Th e Foundation 
hopes to continue with this successful project in subsequent years.

COOP Jednota awards and achievements in 2017 

Superbrands – the COOP Jednota brand was awarded the Slovak Superbrand at the end of 2017 
by a panel of experts, for the fi ft h time running. It is authorised to use the logo throughout 2018. 

TOP company for young people in 2017 in Slovakia – the Junior Chamber International student survey
ranked COOP number one in the Retail Chain–grocery product category for the eighth time. 

PLMA international award – COOP Jednota Traditional Quality Grated Horseradish came fi rst in the 
private label international exhibition in the herbs and spices category. 
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Múza Merkúra – in 2017 COOP Jednota Slovakia won creativity-in-business prizes awarded by Incoma 
for the following categories: 
 1st place in the TOP business brand category for its autumn private label campaign, We understand  

 your tastes 
 1st place in the New point-of-sale technologies category – Mobile shopping in the COOP Jednota  

 Nové Zámky network 
 3rd place in the Branding category for its Supermarket in Chorvátsky Grob, which is managed by  

 COOP Jednota Galanta 

HERMES communicator 2017 – COOP Jednota Slovakia came second in the Grand Prix for best com-
pany PR in the Slovak Republic in the retail chain category for its marketing in 2017. 

EFFIE medal – COOP Jednota won the EFFIE bronze medal in the FMCG category for its 10 year PR 
campaign Bača a honelník (the Shepherd and the Shepherd Boy).

TOP company for young people in 2016 in Slovakia – the Junior Chamber International student survey 
ranked COOP Jednota in fi rst place for the seventh time in the Retail chain – grocery product category.

Goals for 2018

 To strengthen COOP Jednota’s position as groceries market leader and leader in promoting sales 
 of Slovak products 

 To ensure retail turnover growth for COOP Jednota and an improved overall performance for 
 the COOP Jednota Group 

 To modernise and expand the COOP Jednota network by opening new stores, renovating existing
 ones, and using new point-of-sale technologies 

 To continue optimising the product range of available in stores in line with store size 

 To make the COOP Jednota PR strategy more eff ective by targeting types of media and making use 
 of wider digital marketing tools 

 To secure COOP Jednota Group targeted marketing 

 To continue setting in-store processes so that workforce effi  ciency and productivity is enhanced 

 To improve COOP Jednota Group staff  training, professionality, motivation and satisfaction

 To use HR marketing tools to support staff  recruitment for in-store positions 

 To improve the range and quality of additional services at POS terminals in COOP Jednota stores

 To expand the functionality of existing logistics centres
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