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Na úvod
Milí priatelia, podporovatelia a kolegovia,

rok 2009 bol pre Fond Tesco zakladajúcim rokom. S pomocou partnerov a donorov sa nám podarilo 
uskutočniť množstvo vlastných aktivít a podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú. 

Prostredníctvom projektu Beh pre život sme vyzbierali takmer 29 000 €, ktoré boli použité na kúpu 
unikátneho prístroja pre diagnostiku rakoviny v Ústave experimentálnej onkológie SAV. 

Fondu Tesco ponúklo pomoc a spoluprácu niekoľko významných fi riem, ktoré zásobujú svojim tovarom 
obchody Tesco. Pomocou sociálneho marketingu sme vyzbierali 115 262 € pre UNICEF, ktorý za tieto fi nancie 
zakúpil vakcíny proti šiestim smrteľným chorobám pre deti tretieho sveta.

Tiež sa nám podarilo obliecť veľké množstvo sociálne slabých ľudí. Venovali sme textil Slovenskému 
Červenému krížu, ktorý presne vedel komu šatstvo darovať. Priestory obchodov po celom Slovensku sme 
ponúkli Slovenskej humanitnej rade, ktorá zorganizovala charitatívnu zbierku s veľkým úspechom 
a vyzbierané fi nancie posunula sociálne slabým občanom.

Tento dokument (výročná správa)  zachytáva náš príspevok k rozvoju partnerských organizácií na Slovensku 
i v zahraničí a najmä ich aktivít, ktoré si skutočne zaslúžia fi nančnú podporu. Vďaka patrí našim partnerom, 
pre ktorých fi remná fi lantropia a zodpovedné podnikanie nie sú len teoretické koncepty, ale prostredníctvom 
aj nášho fondu ich reálne uskutočňujú.

Ďakujeme Vám všetkým za podporu a tešíme sa na spoluprácu
aj v roku 2010!

Eva Williams
predsedníčka Správnej rady Fondu Tesco
riaditeľka vonkajších a právnych vzťahov
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Naša vízia

Naše ciele 
Založenie Fondu Tesco je vyústenie dlhoročnej systematickej podpory neziskového  
sektoru v celej Slovenskej republike zo strany spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.  
Vznikom tohto nového Fondu chceme potvrdiť náš záväzok voči verejnosti a zúročiť  
bohaté skúsenosti v oblasti filantropie. Keďže každá pomoc má svoje pravidlá,  
rozhodli sme sa pomáhať v týchto oblastiach:

 sociálna a zdravotná starostlivosť,
 voľný čas mládeže, výchova a vzdelávanie,
 zdravie a zdravý životný štýl,
 ochrana životného prostredia.

Naše poslanie

O Fonde Tesco

Kto sme
Dozorná rada

Philip James Clarke, predseda
Thomas Christopher Morgan 
Ing. Miroslav Friml

Členovia správnej rady

Ing. Peter Varmuža, predseda
Eva Williamsová, správca 
Ing. Miroslav Kepák
Ing. David Nekovář
Matthew James Simister
Neil Timothy Earp
Ing. Michal Štádler

Manažér fondu  

Mgr. Ľubica Puchá

Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako každý sám za seba. Spoločne 
podporujme užitočné projekty, starostlivosť o sociálne znevýhodnené alebo 
zdravotne postihnuté osoby, vzdelávanie detí a mládeže. Staňme sa lídrami  
v zodpovednom podnikaní, ktorí budú inšpiráciou pre ostatných.

Sme tu, aby sme pomohli tam, kde je naša pomoc potrebná.
Sme tu, aby sme podporili dobrú myšlienku pre dobrú vec.
Sme tu, aby sme v pravú chvíľu podali pomocnú ruku.
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Naše aktivity v roku 2009

Čo robíme? 
Pomáhame všade tam, kde je to najpotrebnejšie

Neinvestičný Fond Tesco  nadväzuje na dlhoročnú systematickú podporu a pomoc 
neziskovému sektoru. Prvý rok jeho fungovania potvrdzuje náš záväzok voči spoločnosti. 
Vo fonde sme zúročili bohaté skúsenosti v oblasti filantropie a zároveň rozšírili dobročinné 
aktivity.  Charitatívna činnosť by mala byť pre každú modernú a zodpovednú firmu 
samozrejmosťou a mala by ísť ruka v ruke s jej obchodnou stratégiou.

  
   

Fond Tesco n.f. zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco 
doposiaľ realizovalo a zároveň nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci. Zameriava sa 
predovšetkým na podporu neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vedy, výchovy 
a vzdelávania alebo sa špecializujú na rozvíjanie voľno-časových aktivít detí a mládeže. 
Podporu neinvestičného fondu môžu získať taktiež organizácie zamerané na starostlivosť 
o zdravotne postihnuté deti či sociálne znevýhodnení občania. Dôležitou súčasťou činnosti 
fondu je podpora zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia či pomoc pri 
živelných katastrofách.

Fond Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej 
činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál  ako samotnej firmy, tak 
zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov a v neposlednej miere aj zákazníkov. 

Jedným z hlavných partnerov Fondu Tesco v roku 2009 boli Nadácia Výskum rakoviny pre 
ktorú sa prostredníctvom projektu Tesco Beh pre život podarilo vyzbierať financie  
na zakúpenie prístroja včasnej diagnostiky nádorových ochorení. Druhým partnerom  
bol Slovenský Výbor pre UNICEF, kde sa pomocou najväčšej dobročinnej aktivity, zbierkou  
z predaja vybraných produktov spoločnosti P&G podarilo vyzbierať financie na vakcíny  
proti šiestim smrteľným chorobám pre deti z krajín tretieho sveta. 

Pod hlavičkou Fondu budú v roku 2010 pokračovať taktiež doterajšie charitatívne projekty 
spoločnosti, predovšetkým Tesco Beh pre život, vianočné zbierky, dary miestnym 
neziskovým organizáciám pri príležitosti otvorenia nového obchodu, zber obnoseného 
šatstva a jeho venovanie tým, ktorí ho budú potrebovať, výpredaj vzoriek v prospech 
charitatívneho účelu či dobrovoľníctvo zamestnancov spoločnosti Tesco. Dôležitou súčasťou 
medzi aktivitami fondu budú grantové konania, do ktorých sa môžu zapojiť všetky neziskové 
organizácie spĺňajúce podmienky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť výberu 
zabezpečí výberová komisia.

Tesco podporuje neziskový sektor dlhodobo. V roku 2009 na dobročinné účely  
v spolupráci so svojimi partnermi, zamestnancami i zákazníkmi Tesco venovalo  
viac ako 400 000 €.

NadacniFond_BB_510x240-SK-v3.indd   1 14.10.2009   15:29:12
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Tesco Beh pre život – 
hlavný projekt – partner 
Nadácia Výskum rakoviny

Charitatívna akcia Beh pre život sa konala v júni v 4 mestách Slovenska a zúčastnilo sa jej 
rekordných 4733 ľudí, ktorí cez štartovné, sms či dary darovali doteraz vyše 28 972 EUR 
(872 810 Sk). Tesco nazbieranú sumu navýšilo o 10 percent. Všetky informácie o behu sú 
na internetovej stránke www.behprezivot.sk.

Tesco a Nadácia Výskum rakoviny plánuje zorganizovať stále obľúbenejší Beh pre život 
aj v roku 2010. ,,Sme radi, že sme v porovnaní s minulým rokom sa Behu pre život zúčastnilo 
dvojnásobne viac ľudí než vlani. Je neuveriteľné, že ľudia sú aj v čase hospodárskej krízy 
ochotní podporiť dobrú vec,“ uviedla Eva Williams, riaditeľka oddelenia vonkajších 
a právnych vzťahov spoločnosti Tesco Stores SR. Nadácia Výskum rakoviny plánuje na 
budúci rok z vyzbieraných peňazí kúpiť unikátne laboratórne zariadenie, ktoré bude 
slúžiť aj na génovú terapiu. Zhubné nádory sú  totiž už druhou najčastejšou 
príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách. Na Slovensku ročne ochorie 

na rakovinu viac ako 24 - tisíc ľudí a zomrie okolo 12 - tisíc ľudí. Každú štvrťhodinu pribudne 
jeden onkologický pacient a počet onkologických ochorení neustále rastie. 

Špičkový laboratórny prístroj Real-time PCR za 43–tisíc EUR na diagnostiku rakoviny 
v Ústave experimentálnej onkológie SAV bol uvedený do prevádzky 2. 12. 2009. 
Unikátny prístroj zakúpila pre ústav Nadácia Výskum rakoviny aj z peňazí vyzbieraných 
počas charitatívneho podujatia Beh pre život, ktorý už druhý rok organizuje spoločnosť 
Tesco. ,,Bez bez zbierky ako je Beh pre život a  ľudí s dobrým srdcom, by sme tento 
špičkový prístroj nemohli kúpiť a dať tak nádej onkologickým pacientom,“ uviedla 
prezidentka Nadácie Výskum rakoviny  RNDr. Margita Klobušická. Unikátny prístroj 
Real-time PCR dokáže vopred upozorniť na možný výskyt nádorového ochorenia podľa 
rozboru génov, presne diagnostikovať ochorenie a ajurčiť ďalšiu liečbu pacienta. 
Prístroj patrí medzi špičkové zariadenia vo svete a je využívaný aj na výskum génov.

Zavŕšením charitatívnej akcie Beh pre život bolo zakúpenie špičkového laboratórneho 
prístroja Real-time PCR za 43–tisíc EUR na diagnostiku rakoviny v Ústave 
experimentálnej onkológie SAV hlavným partnerom Fondu Tesco, 
Nadáciou Výskum rakoviny.

®
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Sociálny marketing – 
Predajná kampaň 
v obchodoch Tesco

Od júla tohto roku, Fond Tesco získaval fi nančné prostriedky pre UNICEF prostredníctvom 
predaja niektorých vybraných výrobkov z celého portfólia značiek spoločnosti Procter & 
Gamble, ktorá  z predaja každého výrobku venovala 4 centy Fondu Tesco. 

Podarilo sa vyzbierať  115 262 €.

UNICEF, jeden z hlavných partnerov Fondu Tesco, z vyzbieraných prostriedkov zakúpil 
vakcíny proti šiestim smrteľným chorobám do Ázie. Už 5 € stačí na to, aby sa zakúpila 
a prepravila 1 vakcína proti šiestim smrteľným chorobám do Ázie a zachránil sa tak jeden 
život dieťaťa.

Forme sociálneho marketingu sa Fond Tesco bude venovať aj do budúcna, keďže je to veľmi 
účinná forma ako komunikovať urgentnú potrebu pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, 
nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie existujúce a v neposlednom rade pomôcť získať 
peniaze na reálnu pomoc. 

Ariel, Tide, Bonux, Jar HDW, Jar ADW, Ariel Professional, Lenor, Pampers, Always, 
H&S, Herbal Essence, Wellafl  ex, Old Spice, Gillette Fusion, Oral B

Firemné dobrovoľníctvo

Súčasťou pomoci potrebným boli tiež dobrovoľnícke dni, keď zamestnanci spoločnosti 
Tesco pomáhali v neziskových organizáciách.  Do dobrovoľníckej práce sa zapojili napríklad 
24 členovia oddelenia obchodno-právneho a komerčného oddelenia, keď u dodávateľa 
VVISS s.r.o. v Maduniciach triedili ovocie a zeleninu. Získaný fi nančný výťažok 666 euro 
poputovalo do Fondu Tesco. 

Taktiež oblastní riaditelia prišli po môcť do Detského domova v Spišskej Belej. Upratovali 
tu v sklade, na povale, v okolí zariadenia. Deťom odovzdali darčeky a porozprávali sa s nimi, 
zahrali. Aj oddelenie vonkajších právnych vzťahov prišlo natierať plot do Domova dôchodcov. 

Zamestnanci oddelenia vonkajších a vnútorných vzťahov sa spolu zišli, aby pomohli pri 
záhradných prácach v domove dôchodcov v Brne – Bohunicích. Spoločne ponatierali ploty, 
pokosili trávu a zveľadili stromčeky. 

Obľúbená je tiež zamestnanecká tombola, do ktorej Fond Tesco získava hodnotné ceny 
od darcov. Na losovaní sa zúčastní vždy veľa ľudí.

Fond Tesco má od začiatku veľkú podporu ľudí pracujúcich v obchodoch Tesco. 
Zamestnanci sa zapájajú do dobrovoľníckeho programu Fondu Tesco, zúčastňujú sa 
charitatívnych akcií a pomáhajú fondu vo svojom voľnom čase, ale aj so súhlasom 
zamestnávateľa v pracovnej dobe.
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Vianočné zbierky

Slovenská humanitná rada zorganizovala zbierku s lokálnymi neziskovými organizáciami 
a vyzbierané finančné prostriedky venovala ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi v danom meste. 
Výťažok zbierky, ktorú zabezpečuje UNICEF, presiahol hranice Slovenska – za získané 
peniaze sa nakúpili očkovacie vakcíny proti šiestim smrteľným chorobám pre deti  
v rozvojových krajinách Ázie.

Fond Tesco poskytuje širokému spektru neziskových organizácií  možnosť podieľať sa na 
získavaní finančných zbierok od dobrovoľných darcov v Tesco obchodoch. Zákazníci počas 
vianočných sviatkov samy vítajú možnosť prispieť niektorej neziskovej organizácii.

Fond Tesco naplno uplatňuje bohaté skúsenosti v oblasti filantropie a spoločenskej 
zodpovednosti naplno  vo svojom celonárodnom zbierkovom projekte a pomáha tak širokej 
skupine trpiacich ľudí – tak sociálne slabým na Slovensku ako aj deťom v ohrození života na 
ďalekom kontinente Ázii.

Grantový program

Grantové pravidlá Fondu Tesco

Granty sa priznávajú zásadne na základe výberu zo žiadostí žiadateľov vykonaných  
v rámci a podľa pravidiel grantového konania uskutočneného na základe týchto grantových 
pravidiel. To však nevylučuje, aby Fond Tesco poskytol príspevky aj mimo grantového 
konania.

Žiadateľ o príspevok zašle kompletne vyplnený formulár Žiadosť o grant – PROJEKTOVÝ 
FORMULÁR vzťahujúci sa k vyhlásenej grantovej téme na e-mailovú adresu: info-fondtesco.
sk. Žiadosť vyplní jedenkrát v slovenskom jazyku a jedenkrát v anglickom jazyku. K vyplnenej 
žiadosti žiadateľ doloží požadované dokumenty, ktoré sú uvedené v žiadosti.

Termín uzávierky podania žiadostí je oznámený vo výzve k podaniu žiadostí. Určujúcim 
faktom pre prijatie novej žiadosti je dátum odoslania e-mailu so žiadosťou.

Neúplné žiadosti a žiadosti nezodpovedajúce vyhlásenej grantovej téme (napr. neúplne 
vyplnená žiadosť, chýbajúca príloha, projekt nie je v súlade s vyhlásenou grantovou témou, 
ciele projektu nezodpovedajú zameraniu grantovej téme, projektu chýbajú informácie 
potrebné pre jeho vecné posúdenie) manažér Fondu Tesco vyradí a informuje o tom na 
najbližšom zasadaní správnu radu.

Fond Tesco v závere roka 2009 rozvinul dobročinné zbierkové aktivity so svojimi 
dvoma významnými partnermi – Slovenskou humanitnou radou a Slovenským 
výborom pre UNICEF.
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Poďakovanie partnerom

Spolu  s našimi partnermi medzi  ktorých patria predovšetkým Procter & Gamble, 
Karlovarské minerálne vody, Nadácia Výskum rakoviny, Slovenský Výbor UNICEF,  
Slovenská Humanitná rada, Slovenský Červený kríž a mnoho ďalších sa nám podarilo 
rôznymi formami v spolupráci s Tesco Stores SR, a.s. podporiť tých, ktorí to potrebovali 
najviac. Všetkým našim partnerom patrí úprimné poďakovanie za prejav solidarity  
voči tým, ktorí to najviac potrebujú.

Potravinová banka
Liga proti rakovine
Slovenská Humanitná rada
Slovenský červený kríž
Slovenská Katolícka charita
Detský domov v Trnave
Nadácia Výskum rakoviny
Ars Ante Portas
Slovenský Výbor UNICEF
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej
Medzinárodný klub žien
Únia slabozrakých Slovenska
Turčianska Bicyklová skupina  JUS
Občianske združenie podpoľanie
Informačné centrum mladých v snine
Speleoklub Muránska Planina, o.z.
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNÉ
ZŠ Gelnica
Nadácia detského kardiocentra

Grantová komisia sa skladá vždy z členov správnej rady a prípadne ďalšími osobnosťami, 
ktoré členovia správnej rady alebo manažér Fondu Tesco so súhlasom správnej rady 
k členstvu v grantovej komisii poveria. Ďalšími osobami môžu byť napr. zástupcovia 
obchodných partnerov zriaďovateľa Fondu Tesco spoločnosťou Tesco Stores SR a.s.  
alebo vybraní zamestnanci prevádzok spoločnosti Tesco Stores SR, a.s.

Grantová komisia rozhodne o pridelení príspevku s presnou špecifikáciou výšky príspevku   
a určením účelu jeho použitia alebo o jeho zamietnutí.

Grantová komisia je oprávnená oproti návrhu žiadateľa o príspevok znížiť poskytovanú 
čiastku.

Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. 

Rozhodnutie grantovej komisie o pridelení príspevku realizuje manažér Fondu Tesco.

O poskytnutí príspevku uzatvára Fond Tesco s príjemcom príspevku zmluvu.

Fond Tesco je oprávnený urobiť priebežnú kontrolu  o použití príspevku.

Pokiaľ žiadateľ nesplní ciele projektu tj. nedodrží účel, ku ktorému bol príspevok poskytnutý, 
je povinný príspevok vrátiť Fondu Tesco, a to v termíne 14 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Fondu Tesco.

O poskytnutí príspevku vedie Fond Tesco samostatnú účtovnú evidenciu.
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English Summary
The year 2009 was a foundation year for the Tesco Fund. We managed to implement many 
own activities and to support those who need it most with the assistance of partners and 
donors. 

The Beh pre život (Run for Life) project succeeded in collecting of almost EUR 29,000, 
which was used for purchase of a unique instrument to diagnose cancer in the Institute of 
Experimental Oncology of the Slovak Academy of Science. 

Several important companies supplying their goods to Tesco stores offered help and 
cooperation to the Tesco Fund. Via social marketing we have collected EUR 115,262 for 
UNICEF that used this money to purchase vaccines against six fatal illnesses for Third World 
children.

Furthermore, we maintained to provide clothes for big numbers of people from socially 
weak classes. We have donated textile to the Slovak Red Cross, which was already aware 
of particular beneficiaries of the clothes. The premises of the stores in whole Slovakia were 
offered to the Slovak Humanitarian Council that organized a charitable collection with great 
success and which shifted the collected money to socially weak citizens.

This document (annual report) contains our contribution towards development of 
partnership organisations in Slovakia and abroad and especially towards development 
of their activities, which really deserve to be financially supported. We shall express our 
gratefulness to our partners for which corporate philanthrophy and responsible business are 
not mere theoretical concepts but who materialize them through our Fund.

Key areas of support:

 social and health care,
 leisure time of youth, training and education,
 health and healthy life style,
 environment protection.

Key projects of the Tesco Fund:

Beh pre život (Run for Life)
Selling campaigns in stores
Grant programme
Assistance to local communities at store opening
Corporate volunteering
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Finančná správa

Prehľad Fond Tesco n.f. Obdobie: 13. 02. 2009– 31. 12. 2009
 
Akcia  Admin  
Popis Príjem Výdavky Zostatok
príspevok TESCO STORES 2 000,00 €     
bankové úroky 1,91 €      
bankové poplatky  88,57 €   
daň z bankových úrokov  0,33 €    
kancelárske potreby – pečiatka  44,74 €   
preklad Návrh kominukačnej stratégie   143,88 €    
konzultácie činnosť nadácií a neinv. fondov   240,00 €   
spracovanie účtovníctva    1 100,00 €    
spracovanie auditu   300,00 €   
Spolu 2 001,91 € 1 917,52 € 84,39 € 

Akcia  Beh pre život      
Popis Príjem Výdavky Zostatok
darovacia zmluva Karlovarské min. vody 28 000,00 €     
darovacia zmluva TESCO STORES 10% navýšenie 2 642,00 €      
darovacia zmluva TESCO STORES časť pre Beh 2 000,00 €     
darovacia zmluva TESCO STORES Beh 145 000,00 €      
darovacia zmluva TESCO STORES Beh 500000CZK 18 922,19 €     
zmluva o spolupráci TESCO STORES – účet 326            145 000,00 €    
darovacia zmluva Ars Ante                2 000,00 €   
darovacia zmluva Nadáca výskum rakoviny                2 642,00 €    
doprovodný program AETNA              20 578,92 €   
bankové poplatky pri úhrade faktúr                    159,36 €    
spotreba materiálu – batohy, šatky, podpisové karty                5 810,80 €   
kurzový roziel pri úhrade zahr. faktúr  1 004,13 €    
Spolu 196 564,19 € 177 195,21 € 19 368,98 € 

Akcia  Zamestnanci TESCO 
Popis Príjem Výdavky Zostatok
darovacia zmluva VVISS 790,00 € 
výťažok z tomboly 448,50 €       
príspevok na akciu Mikuláš  600,00 €      
Spolu 1 238,50 € 600,00 € 638,50 €  

Akcia  Mikuláš       
Popis Príjem Výdavky Zostatok
príspevok z akcie Zamestnanci TESCO 600,00 €      
darovacia zmluva Nadácia Silvie Gašparovičovej   100,00 €    
darovacia zmluva Nadácia Výskum rakoviny   130,00 €   
darovacia zmluva Medzinárodný klub žien   270,00 €     
výroba spotu Vianočná zbierka   100,00 €    
Spolu 600,00 €  600,00 €  

Akcia  Vianočná zbierka        
Popis Príjem Výdavky Zostatok
Zmluva o spolupráci Sl. humanitná rada   250,00 €   
Spolu  250,00 €  - 250,00 €

Akcia  Printová kampaň     
Popis Príjem Výdavky Zostatok
darovacia zmluva TESCO STORES časť pre print. k. 1 800,00 €    
printová kampaň inzercia  1 788,89 €     
Spolu 1 800,00 € 1 788,89 € 11,11 € 

Akcia  Bilboardová kampaň      
Popis Príjem Výdavky Zostatok
darovacia zmluva TESCO STORES časť pre bilboard 1 463,91 €     
bilboardová kampaň inzercia   1 463,91 €    
Spolu 1 463,91 € 1 463,91 €
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Akcia  Zbierka pre UNICEF      
Popis Príjem Výdavky Zostatok
darovacia zmluva Procter&Gamble – vyčíslenie 115 262,00 €  
zmluva o spolupráci UNICEF     
Spolu 115 262,00 €  115 262,00 € 

Medzisúčet 318 930,51 € 183 815,53 € 135 114,98 € 

Popis Príjem Výdavky Zostatok
z toho prijaté darovacie zmluvy 318 328,60 €   318 328,60 €
z toho vnútorný presun prostriedkov 600,00 € 600,00 €  
z toho iné výnosy – bankové úroky 1,91 €    1,91 €
z toho venované darovacie zmluvy   5 142,00 € -5 142,00 €
z toho náklady spojené s akciami   176 156,01 € -176 156,01 €
z toho admin   1 917,52 €  -1 917,52 €
 -0,00 €  -0,00 € 

Total Príjem Výdavky Zostatok
spolu zdroje na akcie 316 328,60 € 181 298,01 € 135 030,59 € 
spolu zdroje na admin 2 001,91 € 1 917,52 € 84,39 € 
Spolu 318 330,51 € 183 215,53 € 135 114,98 €

z toho fond 412,01   135 113,07 €  

dodat ve větším rozlišení
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Tesco Stores a.s., SR,  
zakladateľ fondu

Spoločnosť Tesco vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje  
4 formáty. Tesco tiež poskytuje servis zákazníkom prostredníctvom moderného 
distribučného centra v Beckove a vlani otvorilo ďalší sklad pri Senci so zameraním  
na textil nielen pre Slovensko, ale pre všetky Tesco obchody v strednej Európe  
(Maďarsku, Poľsku a Českej republike). 

So svojimi vyše 8 300 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším zamestnávateľom 
na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi to najlepšie  
a stať sa obchodom pre všetkých. Toto úsilie bolo v minulosti ohodnotené prestížnou cenou 
Top Retailer 2004 od Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a tohto roku cenou Zlatý dukát 
2007 v kategórii Obchod, od časopisu Moderní obchod spolu s odbornou porotou za prínos 
pre obchod Slovenskej republike.

Za projekt Plán zodpovedného susedstva získala spoločnosť Tesco v apríli 2008 hlavnú cenu 
v prestížnej súťaži Via Bona Slovakia 2008 organizovanej Nadáciou Pontis. Okrem hlavnej 
ceny získala spoločnosť Tesco aj zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia – prvý 
unikátny energeticky úsporný obchod Tesco v Rajci.

Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. v októbri 2008 získala špeciálne ocenenie TOP 
Firemný filantrop za udelenie najväčšieho objemu finančných prostriedkov v pomere 
k hospodárskym výsledkom. Rebríček najväčších firmených darcov každoročne zostavuje  
a zverejňuje Fórum donorov spolu s týždenníkom Trend.

Fond Tesco a komunita

Plán zodpovedného susedstva  
ako nová stratégia spoločnosti Tesco 

Tesco sa dlhodobo venuje zodpovednému podnikaniu a firemnej filantropii. Toto úsilie 
bolo sformulované do Plánu zodpovedného susedstva v roku 2007 ako strategický krok 
spoločnosti Tesco v podobe verejného záväzku. Ide o dlhodobý prístup naprieč celého 
podnikania ako piata časť riadiaceho systému, ktorý dovtedy pozostával len zo štyroch 
segmentov. 

Oblasť ochrany životného prostredia
Táto oblasť zaznamenáva prevratné zmeny a púta pozornosť širokej verejnosti. Tesco sa chce 
profilovať ako líder na trhu v mnohých aspektoch tejto aktuálnej globálnej problematiky 
a podporovať aktivity, ktoré sú spojené s očakávaním zákazníkov. Tesco triedi a recykluje 
odpad, sleduje spotrebu vody, organizuje súťaž medzi zamestnancami pod názvom 
Energetická liga, čo prináša každoročne približne 3 % úsporu, má centralizovaný systém 
logistiky, čo prispieva k znižovaniu množstva škodlivých emisií do ovzdušia, Tesco inštalovalo 
plastové kryty na chladiace a mraziace boxy, prinieslo ekologickejšie alternatívy k igelitovým 
taškám, aby sa znížila ich spotreba, ap.

Tesco postavilo energeticky úsporný obchod v Rajci, slávnostne otvorený vlani 
13. septembra. Tento obchod je unikát nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.  
Na jeho výstavbu bol použitý prírodný materiál drevo, ovčia vlna a lisovaná slama. Nové 
technológie ako solárne kolektory na ohrievanie, sú použité aj na prevádzku, znížilo sa 
osvetlenie predajnej plochy či zachytáva sa dažďová voda, aby sa potom využila v prevádzke.

Všetkými opatreniami chce Tesco znížiť uhlíkovú stopu do roku 2020 o 50 %.

Oblasť etiky
Spoločnosť Tesco si zakladá na dodržiavaní etických zásad a to nielen tým, že školí 
vlastných pracovníkov v reflexii etických otázok, ale aj v kontrole dodávateľov z hľadiska 
nedodržiavania etiky podnikania. 
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Tesco má od roku 2003 vypracovaný Etický kódex, vlani prebehla jeho reedícia, ktorá 
obsiahla oblasti podnikania zo širšieho aspektu. Tesco sa v ňom špecifikuje svoj vzťah voči 
svojim zamestnancom, zákazníkom, akcionárom, komunitám a dodávateľom. 

Novinkou v oblasti obchodno-dodávateľských vzťahov je Linka ochrany záujmov 
pre dodávateľov, na ktorú môžu dodávatelia alebo tretia strana kedykoľvek zavolať 
alebo napísať v prípade podozrenia pochybenia zo strany komerčného oddelenia.

Starostlivosť o zamestnancov
Každoročne Tesco otvára nové obchody a vytvára stovky nových pracovných pozícií. 
Tesco rozvíja množstvo vzdelávacích a tréningových programov pre nich, aby ich práca 
bola kvalitná a zákazníci spokojní. Spätnú väzbu získava od zamestnancov každoročným 
anonymným dotazníkom Náš názor. Na každom obchode sa viackrát do roka schádzajú 
zamestnanecké fóra, aby prebrali rôzne aktuálne témy. Tesco má spracované Pravidlá pre 
riešenie sťažností zamestnancov a pred tromi rokmi bola spustená Linka ochrany záujmov, 
kam môže volať zamestnanec, ak by mal podozrenie na nezákonné konanie, ohrozenie 
záujmov spoločnosti alebo životného prostredia.

Pôsobenie na trhu
Základom filozofie je zákazník, ktorý je vždy na prvom mieste. Ponuka tovaru odráža 
nový životný štýl a kladie dôraz na oblasť zdravia a životného prostredia. Tesco dbá na 
dodržiavanie prísnych hygienických noriem a využíva technológie šetrné k životnému 
prostrediu. Pestuje si dlhodobé vzťahy s dodávateľmi i so zamestnancami. Vo všetkých 
obchodoch má zriadené centrá služieb zákazníkov a na základe prieskumov implementuje 
pre svojich zákazníkov cenové programy Garancia najnižšej ceny, 10 000 výrobkov, vlastné 
značky, akciové ponuky, výrazné cenové zníženie ovocia a zeleniny až do 50%, ap.  
V súčasnosti má až 80 % výrobkov vlastnej značky na obaloch nové jednoduchšie nutričné 
značenie ako cukor, tuky, soľ, ap. Oddelenia elektrospotrebičov Tesco obchodov sú 
vybavené nádobami na zber prázdnych náplní do tlačiarní, ktoré ďalej putujú na recykláciu. 
Zákazníci, ktorí si kúpia elektrospotrebič, majú možnosť sa priniesť starý a Tesco zabezpečí 
jeho bezplatnú ekologickú likvidáciu.

Kontakty
Ľubica Puchá
Manažérka Fondu Tesco
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

tel. +421 259 208 390
e-mail: info@fondtesco.sk
www.fondtesco.sk
www. itesco.sk
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