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Na úvod
Milí priatelia,

Fond Tesco sa v roku 2010 posunul o ďalší krok dopredu a splnil svoje predsavzatia -
pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.

Tretí ročník Tesco Behu pre život priniesol pozoruhodný nárast počtu bežcov aj množstva vyzbieraných 
fi nančných prostriedkov v objeme 68 000 €. Fond ich daroval Nadácii Výskum rakoviny na nákup 
pyrosekvenátora, prístroja pre Ústav experimentálnej onkológie. 

Prostredníctvom sociálneho marketingu sme generovali sumu 45 000 €, ktorá bola prerozdelená na projekty 
Beh pre život a na grantové konanie so sociálno-zdravotnou témou. Rozdeľovanie fi nančných prostriedkov 
má jednoznačné, jasne defi nované podmienky a prehľadný proces hodnotenia. Pomáhajú nám 
v tom externé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov na danú tému, ktorým patrí naša vďaka za postrehy 
a inšpirácie. 

Podarilo sa nám zaodieť veľké množstvo sociálne slabých ľudí. Venovali sme textil Slovenskému Červenému 
krížu a Nadácii Maják, ktoré ho prerozdelili tam, kde to bolo najpotrebnejšie. 

V obchodoch Tesco úspešne zorganizovali svoje charitatívne zbierky Slovenská humanitná rada, Liga proti 
rakovine a Slovenské hemofi lické združenie. V zbierkach sa podarilo vyzbierať dovedna takmer 135 000 €.

Úspešná bola aj zbierka pre zamestnancov Tesco postihnutých povodňami. Najviac postihnutým oblastiam 
sme poskytli dezinfekčné prostriedky a minerálky. 

Za dobrými výsledkami minulého roka stoja konkrétni ľudia a ich osobné 
nasadenie. Ďakujeme všetkým za podporu a tešíme sa na spoluprácu 
aj v roku 2011. Tú však už budeme realizovať prostredníctvom 
Nadácie Tesco, ktorú sme sa rozhodli založiť, aby sme mohli pracovať 
operatívnejšie a aby sme vedeli tieto aktivity intenzívnejšie rozširovať. 
Držíte tak v ruke poslednú správu fondu. 

Michal Dyttert
manažér pre vzťahy s verejnosťou
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O Fonde Tesco
Fond Tesco zriadil v roku 2008 zriaďovateľ TESCO STORES SR, a. s. , Kamenné nám. č. 1/A, 815 61 Bratislava, 
IČO: 31 321 828 zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 366/B, so sídlom 
Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava.

Účelom fondu je:

• ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
• rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
• podpora výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti,
• podpora športových, kultúrnych a spoločenských aktivít,
• podpora materiálno-technického zabezpečenia učebných pomôcok, potrieb na umeleckú a vedeckú činnosť,
• podpora osôb v sociálnej núdzi a organizácií starajúcich sa o sociálne a zdravotne postihnuté deti a dospelých,
• podpora projektov zameraných na ochranu životného prostredia a zdravého životného štýlu,
• podpora ochrany a zachovania slovenskej kultúry.

Naša vízia 
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. 
Chceme byť lídrami v zodpovednom podnikaní, ktorí budú inšpiráciou pre ostatných.

Naše ciele
Práca Fondu Tesco je vyústenie dlhoročnej systematickej podpory neziskového sektoru v celej Slovenskej 
republike zo strany spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. Fond potvrdil náš záväzok voči verejnosti podnikať 
zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročil bohaté skúsenosti v oblasti fi lantropie. 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
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 2010

Počas druhého roku  fungovania Fondu Tesco sme zlepšili všetky zabehnuté projekty a nastavili nové 
kritériá. Fond zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Tesco.

Fond Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíval špecifi ká maloobchodnej činnosti.
Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej fi rmy ako zamestnancov, 
dodávateľov a obchodných partnerov a v neposlednej miere aj zákazníkov. Výsledkom je podpora 
neziskových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vedy, výchovy a vzdelávania alebo sa špecializujú na 
rozvíjanie voľnočasových aktivít detí a mládeže. Ďalej je to podpora organizácií zameraných na starostlivosť 
o zdravotne postihnuté deti či o sociálne znevýhodnených občanov. Dôležitou súčasťou činnosti fondu je 
podpora zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia a pomoc pri živelných katastrofách.

Hlavné projekty Fondu Tesco

Beh pre život
Sociálny marketing
Charitatívne zbierky

Projekty v spolupráci s lokálnymi komunitami 

Hľadané deti
Povodne
Deň srdca 



TESCO BEH PRE ŽIVOT

Úžasných 8 737 bežcov a stovky darcov prispeli v máji a v júni na dobrú
vec a zapojili sa do celoslovenského charitatívneho Behu pre život
v štyroch mestách Slovenska. Do behu sa tak zapojilo takmer dvojnásobne
viac Slovákov než vlani! Za výťažok z behov a z darov Nadácia Výskum
rakoviny kúpila pre Ústav experimentálnej onkológie špičkový prístroj na
diagnostiku rakoviny, pyrosekvenátor za 68-tisíc EUR. Tretí ročník Behu
pre život organizoval Fond Tesco so svojím partnerom Nadáciou Výskum
rakoviny.

Pyrosekvenátor dokáže upozorniť na možný výskyt nádorového ochorenia
a sledovať účinnosť liečby onkologických pacientov z celého Slovenska.
,,Podarilo sa nám kúpiť veľmi dôležitý prístroj, ktorý bude pomáhať
všetkým. A to je najdôležitejšie. Vďaka spojeniu síl a tento rok podstatne
väčšieho množstva ľudí sa podarilo urobiť niečo dobré. Je to pre nás
záväzok pokračovať v tomto dobrom projekte podporujúcom zdravý
životný štýl aj v budúcnosti a dať si ešte vyššie ciele,“ uviedol Michal
Dyttert, manažér pre vzťahy s verejnosťou.

Beh pre život aj počas úspešného tretieho ročníka prebiehal v centrách
štyroch miest Slovenska – v Nitre, Bratislave, Prešove a v Žiline. Trať dlhú
štyri kilometre mohli účastníci nielen zabehnúť, ale aj prejsť. Všetky 
informácie o behu boli na internetovej stránke www.behprezivot.sk. 
Fanúšikovia Behu pre život si v roku 2010 veľmi obľúbili aj novú Facebook 
fanpage Tesco Beh pre život, do ktorej sa za pár mesiacov zapojilo vyše 
9400 ľudí.

Beh pre život podporili aj známe osobnosti. V Nitre to boli už po tretí
rok herci Ján Greššo a Eva Pavlíková, v Bratislave bežcov podporila nová
patrónka a súčasne populárna prezentérka aerobiku Lucia Medeková.
V Bratislave bežal aj operný spevák Martin Babjak a štvorkilometrovú trať
zabehol dokonca ako jediný na Slovensku dvakrát! V Žiline sa do behu
zapojila futbalová legenda Vladimír Labant a počas podujatia vydražil svoj
reprezentačný dres. Peniaze venoval na konto Nadácie Výskum rakoviny.
Patrónom Behu pre život na Slovensku bol aj populárny moderátor Matej
Sajfa Cifra. 

 



Beh pre život v číslach:

Mesto Nitra  Prešov Bratislava Žilina   SPOLU ZA ROKY  

Dátum 22. 5. 2010 29. 5. 2010 19. 6. 2010 26. 6. 2010 2010 2009 2008

Počet účastníkov  2249 2345 2469 1674 8737 4733 1925

Štartovné v € 6407 7803 10454 5377 30041 13933 7072

DMS, dary, zbierky v € 675,69 959,56 15944,48 820 18399,73 9324 13256

Ostatné dary       19559,27    

SPOLU v € 7082,69 8762,56 26398,48 6197 68000 23257 20328

Novinkou tohtoročného Behu pre život boli čipy na meranie času pre bežcov, ktorí sa zaregistrujú na beh online 
spôsobom cez www.behprezivot.sk. Novinkou boli tiež šnúrky vo farbách behu (modré), ktoré sa stali symbolom 
tohto ročníka. Motív šnúrok sa objavil v brožúrke o behu, na webových stránkach aj na facebookovej skupine, 
kde mohli fanúšikovia prispieť cez aplikáciu Šnúrkománia. Šnúrky majú na svojich koncoch logo behu – bežiacich 
panáčikov. Ľudia si šnúrky nemusia len navliecť do topánok, ich použitie je rôzne – na krk alebo ako gumička do 
vlasov. Celý výťažok z predaja bol venovaný na konto nadácie Výskum rakoviny.

Sociálny marketing
Forme sociálneho marketingu sa Fond Tesco venuje od svojho založenia. Je to veľmi účinná forma, ako 
komunikovať urgentnú potrebu pomáhať a pritiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo 
upevniť tie terajšie.

V tomto roku sme nadviazali plnohodnotné partnerstvá s dodávateľmi spoločnosti Tesco. Spolupracovali sme 
so spoločnosťami Procter & Gamble, Colgate – Palmolive, Sholl a s materskou fi rmou Tesco. Prostredníctvom 
predajných kampaní v obchodoch spoločnosti Tesco sa podarilo vyzbierať takmer 45 000 €, ktoré pomohli 
zrealizovať projekt Beh pre život a  pokryjú náklady na pripravované grantové konanie so sociálno- 
-zdravotnou témou.



Fond Tesco rozvinul dobročinné zbierkové aktivity so svojimi partnermi, ktorých zákazníci vnímajú ako 
dôveryhodných zástupcov v rámci tretieho sektoru. Slovenská humanitná rada, Liga proti rakovine a Slovenské 
hemofi lické združenie zorganizovali prostredníctvom svojich dobrovoľníkov zbierky v obchodoch Tesco po celom 
Slovensku. V týchto a ďalších menších zbierkach sa podarilo vyzbierať dovedna 135 000 €.

Vianočná zbierka Slovenskej humanitnej rady

Viac ako 86 300 EUR darovali zákazníci Tesco na charitu počas vianočnej zbierky v 40 obchodoch Tesco. 
Najviac peňazí darovali ľudia v Žiline – až 12 000 EUR. Tradičnú zbierku zorganizoval Fond Tesco so svojím 
dlhoročným partnerom Slovenskou humanitnou radou. Vianočná zbierka pod názvom Pomôžte spolu 
s nami prebiehala v sieti Tesco počas štyroch adventných víkendov až do 19. decembra 2010. 

O šľachetnosť darcov sa uchádzalo 29 neziskových organizácií. Stovky dobrovoľníkov chodili s prenosnými 
urnami po móle obchodov Tesco. Projekt si aj tohto roku vyžiadal náročnú organizačnú prípravu a stál 
na vysokej komunikačnej vyspelosti aktivistov. Tesco dobrovoľným aktivistom, ktorí oslovovali verejnosť, 
poskytlo zázemie a pomohlo s organizovaním zbierky.

Charitatívne zbierky 



Zbierka Ligy proti rakovine 

16. apríla 2010 pomohol Fond Tesco zorganizovať zbierku Ligy proti rakovine pod názvom
Deň narcisov aj v hypermarketoch Tesco po celom Slovensku. Liga proti
rakovine sa uchádzala o dôveru verejnosti, a tým o podporu jej programov a projektov
v prospech onkologických pacientov. V tento deň si mohli zákazníci obchodov Tesco
pripnúť na svoj odev narcis a zapojiť sa do úspešnej verejnoprospešnej fi nančnej
zbierky Ligy proti rakovine. Jeho nosením vyjadrili spolupatričnosť a podporu
onkologickým pacientom. Výnos zbierky v obchodoch Tesco bol 13 000 €.

Zbierka Slovenského hemofi lického združenia

Pri príležitosti Svetového dňa hemofílie organizoval Fond Tesco spolu so Slovenským 
hemofi lickým združením verejnú fi nančnú zbierku. V priebehu troch dní od 22. do 
24. apríla sa podarilo získať vyše  7 000 EUR. Výťažok zbierky použilo združenie na 
rehabilitačné pobyty pre hemofi likov a na vzdelávanie detí aj dospelých postihnutých 
touto chorobou. Zbierka sa konala v 24 obchodoch Tesco už šiestykrát a jej patrónom sa 
aj tentoraz stal známy slovenský hokejista Michal Handzuš. Najvyššie sumy sa podarilo 
vyzbierať v obchodoch v Banskej Bystrici, Košiciach, Michalovciach a v Martine. 



Projekty v spolupráci s lokálnymi 
komunitami

Spolupráca s lokálnymi komunitami je pre nás dôležitou súčasťou stratégie zodpovedného susedstva. Naša 
spoločnosť prehodnotila meniace sa očakávania a potreby svojich zákazníkov  a rozhodla sa výrazne viac sa 
zameriavať na lokálny aspekt našej činnosti. Chceme byť nielen dobrým maloobchodníkom, ale aj dobrým 
susedom, ktorý pozná prostredie, kde pôsobí. Chceme byť dobrým susedom, ktorý  sa podieľa na aktivitách 
vedúcich k skvalitneniu života komunít, kde pôsobíme. 

Táto iniciatíva je skoncipovaná do projektu pod názvom Partner komunitám a ako jedna z mnohých sa premietla do 
Plánu zodpovedného susedstva, ktorý sa interne stal novou, piatou časťou kľúčových oblastí riadenia spoločnosti 
a stal sa tiež strategickým, dlhodobým plánom naprieč celým podnikaním. 

Tesco chce zohrávať aktívnejšiu rolu v lokalite, kde pôsobí, a preto sa snažíme aj osobne spoznávať ľudí z mesta, 
rozprávať sa s nimi, dozvedieť sa, čo je nové v meste, čím žijú, a zároveň informovať, čím aktuálnym žijeme my, so 
zreteľom na aktivity v Pláne zodpovedného susedstva  či už ekologické, zdravotné, športové alebo fi lantropické.

V rámci tohto prístupu sme viedli aj nasledovné projekty.

Hľadané deti

Projekt Hľadané deti je realizovaný v spolupráci s Linkou Detskej istoty UNICEF a s Policajným 
zborom SR. Za útekmi detí z domu sa často skrýva snaha znovu nájsť svoje miesto v rodine či 
útočisko v bezpečnom prostredí a  túžba po lepšej kvalite života. Pracovníci spoločnosti Tesco sa 
starajú o to, aby boli fotografi e hľadaných detí na komunitných tabuliach stále aktuálne, aby sme 
tak zvyšovali šancu na ich nájdenie a skracovali tento čas.

Povodne

Povodne sa stávajú súčasťou nášho života, prichádzajú pravidelne a robia veľké škody. Fond Tesco 
zorganizoval internú zbierku pre vlastných zamestnancov postihnutých povodňami na východe Slovenska. 
Pomoc bola poskytnutá tým, ktorí utrpeli najvážnejšiu stratu, a to 
stratu domova. Zbierku sme urobili v mesiacoch júli a auguste.

Fond vyčlenil fi nančné prostriedky, za ktoré sa podľa požiadavky 
SČK nakúpili minerálne vody a dezinfekčné prostriedky. 
Predstavitelia územných spolkov Slovenského Červeného kríža 
si ich vyzdvihli v hypermarketoch Tesco Košice a Trebišov. Fond 
považuje takúto pomoc za samozrejmú. Tesco už aj v minulosti 
veľakrát v podobných krízových situáciách spontánne pomáhalo. 
V budúcnosti plánujeme systém pomoci zrýchliť a otvoriť ho aj 
pre zákazníkov.



Deň srdca

24. septembra na Deň srdca si návštevníci v 37 obchodoch Tesco mohli dať bezplatne odmerať hodnoty 
krvného tlaku, cholesterol a zároveň sa poradiť s odborníkmi, ako si udržať zdravie a čo všetko robiť, aby sa 
vyhli rizikám kardio-vaskulárnych chorôb. Miesta zdravotného servisu s odborným personálom 
v zložení lekári a zdravotné sestry dostali priestor na mólach obchodov Tesco alebo v pasážach obchodných 
centier Galéria vedľa hypermarketov Tesco od 9.00 do 18.00 hodiny. Túto možnosť využilo vyše 2 500 ľudí.



The second year of the functioning of the Tesco Fund saw improvements in all already well-running projects 
and the setting up of new ones. Corporate Social Responsibility should be commonplace for every modern 
and responsible company and goes hand in hand with its business strategy. The Fund is an umbrella to all 
corporate social responsibility activities of the Tesco company.

The Tesco Fund makes full use of the specifi c features of retail business in its charity activities. They include 
the possibility to leverage the potential of the fi rm along with that of its employees, suppliers and business 
partners and, last but not least, its customers. It has resulted in support of non-profi t organisations involved 
in science, training and education, or focused on developing free time activities for children and young 
people. Further, support is provided to organisations that provide assistance to children with disabilities or 
socially disadvantaged people. Promoting a healthy life style, environmental protection and help provided 
in the case of natural disasters are also among major activities performed by the Fund.

Our vision 
Together we can do more than any one of us can do alone. Let’s together support useful projects, assistance 
to socially disadvantaged persons or people with disabilities, education of children and young people. 
We want to be the leaders in corporate social responsibility that provide inspiration to others.

Our goals
The Tesco Fund was established to capitalise on the many years of systematic support provided by the 
Tesco Stores SR company to the non-governmental sector throughout Slovakia. Having established the 
Fund we wish to confi rm our commitments towards the public and further utilise our abundant experience 
in CSR. Since each type of assistance has its rules, we have decided to provide help in the following areas: 

• social and health care
• free time of young people, training and education
• health and a healthy life style
• environmental protection

Our mission
We are here to help where our help is needed.
We are here to support a good idea for a good cause.
We are here to lend a helping hand at the right moment.

Major Tesco Fund projects
Run for Life
Social marketing
Charity collections

English Summary



Projects delivered in cooperation with local communities 
Kids Wanted
Floods
Day of the Heart 

Run for Life
The fourth year of the Tesco Run for Life event witnessed a remarkable increase both in the number 
of 8 700 participating runners and the funds raised which amounted to €68,000. This means the increase 
in number of runners by around 80%. The money was donated to the Cancer Research Foundation to 
purchase a pyrosequencing machine for the Cancer Research Institute.

Social marketing 
Through social marketing activities we raised a total of €45,000 which was allocated to the Run for Life 
projects and a grant scheme focused on social and health issues. The funds are distributed in line with 
clearly defi ned conditions, backed by a transparent evaluation procedure. We are assisted by external 
evaluation committees consisting of experts in a given fi eld, whom we wish to thank for their comments 
and suggestions.

Textile
We managed to “clad” a large number of socially vulnerable people. We donated textile products to 
the Slovak Red Cross and the Lighthouse Foundation which forwarded them to where they were most 
desperately needed.

Charity Collections
Tesco stores provided their business premises in almost 50 stores to the Slovak Humanity Council, the 
League against Cancer and the Slovak Hemophilia Society to organise their fundraisers. The total amount 
of all the collected money was 135 000 €. 

Kids Wanted
The Kids Wanted project is implemented in cooperation with the UNICEF Children’s Hotline (Linka Detskej  
istoty) and the Slovak police. Tesco staff makes sure that the database of lost children is regularly updated 
and community boards with photos and most recent information always available.

Floods
The Tesco Fund organised an in-house charity collection for Tesco employees affected by fl oods in the East 
of Slovakia. Aid was provided to those who suffered the most – those who lost their homes. The collection 
was organized during the July and August. The Fund allocated funds to purchase bottled mineral water and 
disinfectants, as required by the Slovak Red Cross. Local Red Cross representatives took them over in Tesco 
hypermarkets in Košice and Trebišov.

Day of the Heart
On the Day of the Heart, September 24, customers in 37 Tesco stores were given an opportunity to have the 
“values of a healthy heart” – blood pressure and cholesterol – measured and consulted with experts what to do 
to keep fi t and avoid the risks of cardiovascular diseases.



Obdobie: 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010

Akcia:  Admin (stredisko1) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 
zostatok k 1. 1. 2010  84,39 € 

príspevok TESCO STORES  5 000,00 € 

príspevok TESCO STORES na založenie nadácie  2 725,00 € 

príspevok TESCO STORES na založenie nadácie  -   € 

bankové úroky  59,44 € 

schválenie HV roka 2009  1,91 € 

bankové poplatky  153,86 € 

daň z bankových úrokov  11,22 € 

darovacia zmluva Királyová  700,00 € 

faktúra Leo Burnett za výročnú správu  1 398,22 € 

notár  23,45 € 

poplatky za založenie nadácie  72,50 € 

poplatok za zverejnenie v obchodnom vestníku  9,95 € 

poštovné  0,40 € 

rezerva na audit  300,00 € 

spracovanie účtovníctva  3 200,00 € 

školenia, vzdelávanie  59,50 € 

Spolu:  7 786,35 €  5 929,10 €  1 941,64 € 

Auditovaná ročná uzávierka



Akcia:  Beh pre život (stredisko2) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  19 368,98 € 

bankové poplatky, úhrada 
zahraničné faktúry

 59,80 € 

darovacia zmluva Alma Mater  1 000,00 € 

darovacia zmluva Ars Ante  2 000,00 € 

faktúra Confi dence Media podľa 
rozpočtu

 8 102,31 € 

faktúra LEO Burnett služby  14 935,94 € 

faktúra Leo Burnett šnúrky  1 399,09 € 

faktúra Miloš Gallo cestovné 
Robo Šimko

 885,00 € 

faktúra JPP za catering 
pri odovzdaní prístroja

 665,00 € 

faktúra OMD reportáž  4 807,72 € 

faktúry BE COOL podľa zmluvy 
o spolupráci

 70 367,28 € 

faktúry OMD inzercia  39 610,02 € 

faktúra OMD provízia  412,71 € 

faktúry Tibor Egry moderovanie  1 617,00 € 

faktúry TNT inzercia  7 863,34 € 

faktúry Ferrat International 
letáky

 11 138,17 € 

faktúra Seesame za PR  13 328,00 € 

rozdiel samozdanenie -4,61 € 

príspevok Colgate – Palmolive  6 782,00 € 

príspevok Colgate – Palmolive  1 235,00 € 

príspevok Colgate – Palmolive  7 871,00 € 

príspevok TESCO STORES na 
Beh 2011

 33 000,00 € 

darovacia zmluva Nadácia 
pre výskum rakoviny

 13 564,00 € 

kurz. rozdiel, úhrada darovacia 
zmluva Procter & Gamble

 435,15 € 

kurz. rozdiel, úhrada Leo Burnett  197,13 € 

príspevok TESCO STORES  155 000,00 € 

Spolu:  204 323,15 €  191 947,90 €  31 744,23 €

Akcia:  Printová kampaň (stredisko3) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  11,11 € 

Spolu:  -   €  -   €  11,11 €



Akcia:  Zamestnanci TESCO (stredisko4) 
Popis Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  638,50 € 

zbierka na povodne centrála  280,54 € 

zbierka na povodne prevádzky  686,97 € 

zbierka na povodne 
prevádzky +HR

 714,73 € 

príspevok TESCO STORES 
Organic Sociálny marketing

 545,00 € 

bankové poplatky za vklady 
na účet povodne

 17,40 € 

darovacie zmluvy pre ľudí 
postihnutých povodňami

 1 773,00 € 

vnútorný prevod na povodne 
z drob. darcovstva

 167,76 € 

Spolu:  2 395,00 €  1 790,40 €  1 243,10 € 

Akcia:  Mikuláš (stredisko5) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  -   € 

Spolu:  -   €  -   €  -   € 

Akcia:  Malé granty (stredisko6) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  -   € 

vnútorný prevod z UNICEF-u  
na malé granty

 16 562,00 € 

Spolu:  16 562,00 €  -   €  16 562,00 € 

Akcia:  Veľké granty (stredisko7) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  -   € 

darovacia zmluva Unilever  19 750,00 € 

Spolu:  19 750,00 €  -   €  19 750,00 € 

Akcia:  Vianočná zbierka (stredisko8) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010 -250,00 € 

výnos z dražby v Trnave  1 780,00 € 

darovacia zmluva Slov. humanitná
rada

 250,00 € 

faktúra Retail plagát 
na vianočnú zbierku

 64,85 € 

Spolu:  1 780,00 €  314,85 €  1 215,15 € 



Akcia:  Bilbordová kampaň (stredisko9) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  -   € 

Spolu:  -   €  -   €  -   € 

Akcia:  Zbierka pre UNICEF (stredisko10) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  115 262,00 € 

darovacia zmluva UNICEF  98 700,00 € 

vnútorný prevod na malé granty  16 562,00 € 

Spolu:  -   €  115 262,00 €  -   € 

Akcia:  Drobné darcovstvo (stredisko11) 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

zostatok k 1. 1. 2010  -   € 

príspevok Tesco Stores  2 310,00 € 

darovacia zmluva OZPRS 
Iskierka

 1 780,00 € 

darovacia zmluva Britská 
obch. komora

 120,00 € 

darovacia zmluva 
Liečebno-výchovný ústav

 330,00 € 

darovacia zmluva Maják  20,00 € 

darovacia zmluva MŠ Limbová, BA  100,00 € 

darovacia zmluva Nadácia 
pre výskum rakoviny

 200,00 € 

darovacia zmluva Nadácia 
S. Gašparovičovej

 130,00 € 

darovacia zmluva Nadácia 
združ. na záchranu LEUSTACH

 150,00 € 

darovacia zmluva UNICEF  100,00 € 

príspevok Tesco Stores  104,20 € 

príspevok Tesco Stores  3 000,00 € 

zbierka zamestnancov 
na drobné darcovstvo

 200,00 € 

vnútorný prevod na povodne 
z drob. darcovstva

 167,76 € 

Spolu:  5 614,20 €  3 097,76 €  2 516,44 €



medzisúčet  258 210,70 €  318 342,01 € -60 131,31 € 
Popis  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

počiatočný stav fondu k 1. 1. 2010  135 114,98 € 

z toho prijaté darovacie zmluvy  240 984,44 €  240 984,44 € 

z toho iné výnosy - bankové 
úroky

 59,44 €  59,44 € 

z toho venované 
darovacie zmluvy

 120 917,00 € -120 917,00 € 

z toho náklady spojené s akciami  435,15 €  175 466,15 € -175 031,00 € 

z toho admin  5 229,10 € -5 229,10 € 

z toho vnútorný presun 
prostriedkov

 16 729,76 €  16 729,76 €  -   € 

kontrola  1,91 € -0,00 € 

TOTAL  Príjmy  Výdavky  Zostatok 

počiatočný stav k 1. 1. 2010  135 114,98 € 

Spolu zdroje na akcie  233 694,59 €  295 683,15 € -61 988,56 € 

Spolu zdroje na admin  7 786,35 €  5 929,10 €  1 857,25 € 

Spolu:  241 480,94 €  301 612,25 €  74 983,67 € 

z toho fond 412,01  74 922,32 €





O spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., 
zakladateľovi fondu

Spoločnosť Tesco vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 4 formáty obchodov – 
hypermarket, supermarket, obchodný dom a  expres. Tesco tiež využíva moderné distribučné centrá v Beckove, 
Prešove, Senci a v Gáni. Skladom pri Senci so zameraním na textil poskytuje svoje služby nielen pre slovenský trh, 
ale pre všetky obchody Tesco v strednej Európe (Maďarsko, Poľsko a Česko).

So svojimi vyše 8 300 zamestnancami je spoločnosť Tesco piatym najväčším zamestnávateľom na Slovensku. 
Základom fi lozofi e 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 Zlatý dukát 2007 v kategórii Obchod od časopisu Moderní obchod spolu s odbornou porotou za prínos pre 
obchod v 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 fi lantrop za rozdelenie 
najväčšieho objemu fi nančných prostriedkov v pomere k hospodárskym výsledkom. Rebríček najväčších 
fi remných darcov každoročne zostavuje a zverejňuje Fórum donorov spolu s týždenníkom Trend.

V tomto roku bolo Tesco ocenené za dlhodobú podporu projektu Na veku záleží
 
Projekt Na veku záleží gestorsky zastrešuje Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Podstata projektu spočíva 
v zamedzení dostupnosti tabakových výrobkov maloletým. Projekt je tiež postavený na osvete a na vzdelávaní 
a významnú rolu v ňom zohrávajú ľudia z maloobchodu. Tesco dlhodobo poskytuje pri pokladniach vo svojich 
obchodoch komunikačný priestor na umiestnenie brožúrok, letáčikov, nálepiek so zákazom predávať cigarety 
osobám mladším ako 18 rokov. Tesco tiež preškolilo svojich zamestnancov, ako odoprieť predaj tabaku 
a tabakových výrobkov maloletej osobe a ako správne overovať vek osôb kupujúcich tabakové výrobky.   



Tesco sa dlhodobo venuje zodpovednému podnikaniu a fi remnej fi lantropii. Toto úsilie bolo sformulované 
do Plánu zodpovedného susedstva v roku 2007 ako strategický krok Tesca v podobe verejného záväzku 
voči spoločnosti. Ide o dlhodobý prístup naprieč celým podnikaním ako piata časť riadiaceho systému, ktorý 
dovtedy pozostával len zo štyroch segmentov – zákazník, zamestnanec, fi nancie a prevádzka. Spoločnosť  
prehodnotila  meniace sa požiadavky svojich zákazníkov a rozhodla sa rozšíriť prístupy vo svojej činnosti – 
byť nielen dobrým maloobchodníkom, ale aj dobrým susedom, ktorý pozná prostredie, kde pôsobí, 
a  stretáva sa s rôznymi skupinami obyvateľstva v meste aj s predstaviteľmi miestnych inštitúcií,  aby o nás, 
o našom podnikaní vedeli a aby nás vnímali ako časť svojej komunity, ako svoj obchod, ktorý sa zaoberá 
okolím, ktorému nie sú ľahostajné  potreby iných a ktorý, keď treba, aktívne pomáha.  

Oblasť ochrany životného prostredia
Táto oblasť zaznamenáva prevratné zmeny a púta pozornosť širokej verejnosti. Tesco je lídrom na trhu 
v mnohých aspektoch tejto globálnej problematiky a podporuje aktivity znižujúce negatívny vplyv našich 
vlastných aktivít na ŽP a tiež uhlíkovú stopu našich zákazníkov. Tesco triedi odpad a recykluje ho, znižuje 
spotrebu energií a znižuje emisie CO2. 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 ekologické alternatívy igelitových tašiek, aby sa znížila ich spotreba.

Tesco postavilo energeticky úsporný obchod v Rajci, slávnostne ho otvorili 13. septembra 2008. 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 sa použili 
aj v prevádzke, znížilo sa osvetlenie predajnej plochy, zachytáva sa dažďová voda s následným využitím 
v prevádzke. Všetkými opatreniami chce Tesco znížiť uhlíkovú stopu do roku 2020 o 50 %. 
Niektoré z týchto technológií sa používajú regulárne pri výstavbe nových obchodov.

Oblasť etiky
Spoločnosť Tesco si zakladá na dodržiavaní etických zásad, a to nielen tým, že školí vlastných pracovníkov 
v refl exii etických otázok, ale aj v komunikácii s externým prostredím. Našich dodávateľov napríklad 
vedieme pravidelnými auditmi k tomu, aby zvyšovali etické štandardy svojho podnikania. Zaviedli sme tiež 
anonymnú Linku ochrany záujmov, kde možno ohlásiť aktivity zamestnancov odporujúce našim zásadám. 

Projekty Plánu zodpovedného susedstva
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