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všetkým, ktorí 
pomáhajú 
s nami.

Ďakujeme 



úvodNadácia Tesco

Milí priatelia,, 

Tretí rok pôsobenia Nadácie Tesco je za nami.  Ako 
sa hovorí: „Do tretice všetko dobré,“ a platí to aj pre 
našu nadáciu. V roku 2013 sme úspešne uskutočnili 
ďalšie ročníky už zabehnutých projektov a prišli sme aj 
s novinkami.

Hlavným projektom Nadácie Tesco v spolupráci 
s Tesco Stores SR, a.s., bolo už tradičné charitatívno-
-športové podujatie Beh pre život, ktorého šiesty ročník 
sme zorganizovali práve v roku 2013. Tento rok sa behu 
zúčastnilo rekordných 15 509 bežcov, beh sa prvýkrát 
dostal aj za hranice Slovenska a vyzbierali sme fi nancie na 
kúpu šiesteho unikátneho prístroja s názvom NanoSight 
pre Ústav experimentálnej onkológie v Bratislave. 

Už štvrtýkrát zorganizovala Slovenská nadácia srdca 
v spolupráci s Nadáciou Tesco Deň srdca, ktorý sa konal 
27. septembra. Aj tento rok si mohli záujemcovia nechať 
bezplatne odmerať krvný tlak, cholesterol, obvod pása 
a vypočítať BMI. 

Nadácia Tesco zorganizovala aj tento rok v prevádzkach 
Tesco charitatívne zbierky spolu s neziskovými 
organizáciami Depaul Slovensko, Liga proti rakovine SR, 
Slovenské hemofi lické združenie, Slovenský červený 
kríž, Unicef, Nadácia Výskum rakoviny, Organizácia 
muskulárnych dystrofi kov v SR, Liga za duševné zdravie, 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenská 
humanitná rada a Slovenská katolícka charita. Spolu sa 
nám podarilo vyzbierať vyše 236 400 €.

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou 
a spoločnosťou Depaul Slovensko sme zorganizovali prvý 
ročník národnej potravinovej zbierky, ktorá bola určená 
na pomoc tým, ktorí to v chladných mesiacoch najviac 
potrebujú. Výsledky zbierky nás veľmi milo prekvapili. 
Ľuďom v núdzi sme darovali 19 ton potravín a drogérie. 

V roku 2013 vzniklo 13 nových Tesco prevádzok a pri 
príležitosti ich otvorenia darovala Nadácia Tesco 
miestnym neziskovým organizáciám fi nančné dary 
v hodnote 19 000 €.
Okrem fi nančných darov, ktoré sme odovzdali pri 
príležitosti otvárania nových prevádzok, sme komunity 
podporili aj vecnými darmi. Darovali sme balenú pitnú vodu 
obci Ipeľský Sokolec, kozmetické balíčky a bavlnené tričká 
sociálne odkázaným občanom, ako aj ovocie, sladkosti, 
písacie potreby miestnym školám, škôlkam a detským 
domovom. 

Aj tento rok sme v rámci dobrovoľníctva pomáhali 
v rôznych organizáciách, ktoré nás potrebovali. Naše 
zanietenie pre dobrovoľníctvo stále rastie. Pomáhať 
druhým nie je práca, je to poslanie a Nadácia Tesco je tu 
práve preto, aby pomáhala.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú s nami. 

Už teraz sa tešíme na to, 
čo nám prinesie štvrtý rok pôsobenia Nadácie Tesco.

Martina Múčková/manažérka Nadácie Tesco
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O Nadácii Tesco

Nadácia Tesco
zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky pod číslom:
203/Na-2002/976

so sídlom:
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42 184 126   
IČ DPH:  SK2023190169
Zastúpená: Michal Dyttert, správca Nadácie
Kontaktná osoba: Martina Múčková, manažérka Nadácie

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s., 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu Nadácie: 5038035586/0900 
Číslo účtu zbierok: 0635230678/0900 

Nadácia Tesco vznikla 
16. 12.  2010 ako pokračovateľ 
neziskového Fondu Tesco. 

Zúročuje  bohaté skúsenosti svojho zakladateľa, 
spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., v oblasti fi lantropie. 
Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ 
realizovalo, a zároveň nové projekty a spôsoby charitatívnej 
pomoci. Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva 
špecifi ká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä 
možnosť spojiť spoločný potenciál ako samotnej fi rmy, tak 
zamestnancov, dodávateľov, ako aj  obchodných partnerov 
a v neposlednej miere aj zákazníkov.

Naše poslanie:
Robíme to, na čom záleží, lepšie a spolu.
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.
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 pravej chvíli podali pomocnú ruku.

Naše hodnoty:
Správame sa k ostatným tak, ako chceme, aby sa oni 
správali k nám.
Využívame naše sily pre dobrú vec.

Naša stratégia:
Nadácia Tesco má  záväzok voči verejnosti podnikať 
zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť 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.

Správna rada
Predseda:                     Správca:
Miroslav Kepák         Michal Dyttert

Členovia: Keith Cowell, Andrea Lapuníková, Kamila 
Danišová,  Andrea Kožuchová, Martin Kuruc

Dozorná rada
Martin Dlouhý, James Gilmour, Miroslav Friml



KĽÚČOVÉ AKTIVITY A PROJEKTY 
V ROKU 2013 

Nadácia Tesco

BEH PRE ŽIVOT
6. ročník
Už šesť rokov organizuje Nadácia Tesco charitatívno-
-športové podujatie Beh pre život. 
Séria nesúťažných charitatívnych behov dlhých približne 
4 km určených pre širokú verejnosť, rodiny a nadšencov 
charity a športu spája zdravý životný štýl, zábavu 
a podporu dobrej veci. 
Aj tento rok sme behy začali spoločnou rozcvičkou.

Bežali sme v 6 mestách: v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Prešove, Nitre, Žiline a v Trenčíne. 
Každý rok sa snažíme oživiť Beh pre život dajakou 
novinkou. 
Šiesty ročník Behu sa niesol v znamení detského 
behu, ktorý meral 2 km a deti ho bežali polhodinu 
pred hlavným behom. 

K tisíckam Slovákov, ktorí sa zapojili do Behu pre 
život, sa pridalo aj 16 slovenských vojakov v misii 
v afganskom Kandaháre. Jedna vojačka a pätnásť 
vojakov zahraničnej vojenskej operácie ISAF Afganistan 
podporili behom podujatie v sobotu 1. júna 2013 
o pol siedmej ráno tamojšieho času. V 33-stupňovej 
horúčave prebehli trať Behu pre život na podporu 
výskumu rakoviny!
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Účastníci Behu pre život 2013 spolu prispeli sumou 
65 130 €. Za všetky vyzbierané peniaze kúpila Nadácia 
Výskum rakoviny už šiesty unikátny prístroj na výskum 
rakoviny NanoSight.

NanoSight je unikátny prístroj, ktorý svojou 
schopnosťou merať objekty v nanosvete 
umožňuje pochopiť dorozumievanie 
zdravých buniek s nádorovými bunkami. 
Pomôže pri vývoji nových diagnostických 
metód súvisiacich s onkologickými 
ochoreniami.

Slávnostné odovzdanie prístroja sa uskutočnilo 
v septembri na tlačovej konferencii v Ústave 
experimentálnej onkológie.
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PATRÓNI BEHOV
Tohtoročným celoslovenským patrónom 
Behu pre život bol Jozef Vajda, novou patrónkou 
celého podujatia sa stala Danka Barteková, 
naša olympionička v streleckej disciplíne skeet. 

Mestá ďalej podporili: Martin Babjak, Lucia 
Medeková, Helenine oči, Vladimír Labant, Eva 
Pavlíková, Ján Greššo, Ľubomír Sekeráš, Ján 
Pardavý. Svojou účasťou nás veľmi potešila aj naša 
ďalšia olympionička Nastasia Kuzminová, ktorá bola 
spolu s Vladimírom Országhom patrónkou Banskej 
Bystrice a prisľúbila nám spoluprácu aj v ďalších 
ročníkoch behu.



DEŇ SRDCA 2013
Deň srdca je známym pojmom nielen pre starších ľudí, 
ale už aj pre mladých, keďže obezita a s ňou spojené 
kardiovaskulárne a iné choroby sa čoraz viac týkajú aj ich. 
BMI patrí medzi najznámejšie spôsoby merania, vďaka 
ktorému môže každý záujemca ľahko zistiť, či má 
adekvátnu hmotnosť, teda netrpí nadváhou alebo 
obezitou.
Každoročne si môžu dať návštevníci obchodov siete Tesco 
bezplatne zmerať krvný tlak, cholesterol, obvod pása
a vypočítať BMI práve pri príležitosti Dňa srdca, ktorý sa 
tento rok konal presne 27. septembra. 

Svetový Deň srdca predstavuje celosvetové podujatie, 
ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so 
Svetovou federáciou srdca. Na Slovensku je organizátorom 
Slovenská nadácia srdca. V spolupráci s Nadáciou Tesco 
sa v obchodoch reťazca Tesco uskutočnil štvrtýkrát ako 
súčasť kampaní MOST – Mesiac o srdcových témach. 

Medzi základné piliere Nadácie Tesco patrí zdravý životný 
štýl. Práve preto sa Nadácia Tesco už štvrtýkrát zapojila do 
spolupráce so Slovenskou nadáciou srdca pri organizovaní 
Dňa srdca. Zdravý životný štýl, obezita a kardiovaskulárne 
ochorenia sú témy, ktoré Nadácii Tesco nie sú cudzie. Práve 
naopak. Nadácia sa chce stále viac a viac aktívne zapájať do 
riešenia týchto problémov, a preto je každý rok nápomocná 
pri organizovaní tohto podujatia.  V budúcnosti chceme 
prepojiť aktivity Nadácie Tesco a Slovenskej nadácie srdca 
aj pri iných podujatiach.

Tesco však ponúka praktickú príležitosť na zlepšenie 
životného štýlu priamo na svojich regáloch celoročne, 
nielen 27. septembra. Prichádza totiž s vlastnými značkami 
podporujúcimi zdravé stravovanie a aktívny pohyb. Okrem 
značky Vitakids, ktorá predstavuje rad produktov pre 
deti od šesť do dvanásť rokov, vyvinutých v spolupráci s 
odborníčkou na detskú výživu, ponúka Tesco aj značky 
Tesco Healthy Living s nižším obsahom tuku, Tesco Light 
Choices alebo biopotraviny Tesco Organics, aktívny pohyb 
podporuje prostredníctvom privátnej značky športového 
náčinia Tesco One Body.  

Zoznam miest, kde si môžete nechať bezplatne zmerať Kód zdravého života, nájdete na www.tvojesrdce.sk

Deň Srdca

27.
september 

2013

HLAVNÍ PARTNERI PRODUKTOVÍ PARTNERIPARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI
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CHARITATÍVNE ZBIERKY
Každoročne organizujú neziskové organizácie v spolupráci s Nadáciou Tesco v priestoroch Tesco 
prevádzok svoje charitatívne zbierky.  V roku 2013 sa nám podarilo vyzbierať vyše  236 400 €,
ktoré boli použité na rôzne charitatívne účely.

Šťastné srdce – v mesiacoch január až marec zorganizovalo občianske združenie  Šťastné srdce fi nančnú zbierku, 
v ktorej vyzbieralo 3 799,30 €.
 

Potravinová zbierka s Depaul – Presne 2 mesiace (február – marec) trvala prvá potravinová 
zbierka Nadácie Tesco so spoločnosťou Depaul, počas ktorej sa v priestoroch dvoch Tesco 
prevádzok (HM Tesco Extra Zlaté piesky a Lamač) podarilo vyzbierať potraviny a suroviny 
v hodnote 4 630 €.
                                                       
 

Deň narcisov – Liga proti rakovine
Aj tento rok mohli v piatok 12. apríla zákazníci prispieť na liečbu pacientov s onkologickým 
ochorením. Počas Dňa narcisov, najväčšej verejnoprospešnej fi nančnej zbierky na Slovensku, sa 
Lige proti rakovine podarilo v priestoroch Tesco prevádzok vyzbierať sumu 30 000 €.
 

Zbierka na pomoc hemofilikom – Slovenské hemofilické združenie
Od 25. do 27. apríla sa v Tesco obchodoch konal ďalší ročník zbierky Slovenského hemofi lického 
združenia. Dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 3 396,57 €, ktoré pôjdu na pomoc ľuďom 
postihnutým hemofíliou.
 

Zbierka Týždeň modrého gombíka – UNICEF
Od 13. do 19. mája mohli zákazníci Tesca podporiť už deviaty ročník zbierky Týždeň modrého 
gombíka, ktorú organizoval Slovenský výbor pre UNICEF v spolupráci s Nadáciou Tesco. 
Dobrovoľníci vyzbierali 2 285,26 €, ktoré poputujú deťom do dvoch regiónov na severozápade 
africkej Ugandy. 
 

Aj málo je veľa – Zbierka Slovenského Červeného kríža
V mesiacoch máj a jún, presnejšie od 3. mája do 29. júna, zorganizoval v Tesco prevádzkach 
celoslovenskú zbierku Slovenský Červený kríž. Zbierka bola určená ľuďom, ktorí to potrebujú 
najviac. Za 2 mesiace sa podarilo vyzbierať 9 740 €.
 

S l o v e n s k o
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Beh pre život – Nadácia Výskum rakoviny
Pri príležitosti 6. ročníka charitatívno-športového podujatia Beh pre život uskutočnila Nadácia 
Výskum rakoviny v mesiacoch máj a jún v mestách a spádových oblastiach behov fi nančnú zbierku. 
Vyzbierané prostriedky boli prirátané k štartovnému a darom z Behu pre život. Za všetky takto 
vyzbierané fi nancie bol zakúpený šiesty unikátny prístroj na výskum rakoviny. Spolu sa počas 
zbierky podarilo vyzbierať 62 565 €. 

Deň ľudí so svalovou dystrofiou – Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofi kov v SR zorganizovala už 13. ročník Dňa 
ľudí so svalovou dystrofi ou v rámci kampane Belasý motýľ. Zbierka v prevádzkach Tesco prebehla 
14. júna a podarilo sa vyzbierať 17 503 €.
 

Zbierka Dni nezábudiek – Liga za duševné zdravie
Aj tento rok boli nezábudkou obdarovaní ľudia, ktorí fi nančne podporili Ligu za duševné zdravie 
počas zbierky v dňoch 20. – 24. septembra. Dobrovoľníci vyzbierali 5 079 €.
 

Zbierka Biela pastelka – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
25. septembra zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska svoju zbierku Biela 
pastelka. Výnos z verejnej zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia 
sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Únii sa podarilo v Tesco prevádzkach vyzbierať 5 045 €.
 

Vianočná zbierka – Slovenská humanitná rada a Slovenská katolícka charita 
28. 11. – 22. 12. 2013 
Každoročne organizuje Nadácia Tesco spolu s neziskovými organizáciami vianočnú zbierku, ktorá 
prebieha počas štyroch predĺžených adventných víkendov. Inak tomu nebolo ani tento rok. Zbierka 
sa začala 28. novembra a trvala do 22. decembra a spolu sa vyzbieralo 62 000 €.

NÁRODNÁ POTRAVINOVÁ ZBIERKA, 14. 11. – 20. 11. 2013
V novembri uskutočnila Nadácia Tesco v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a spoločnosťou Depaul Slovensko 
prvú národnú potravinovú zbierku na Slovensku. 
Potravinová zbierka trvala od 14. do 20. novembra v 28 obchodoch Tesco v 22 mestách po celom Slovensku. 
Múku, konzervy, olej, čaj, cestoviny, pracie prášky alebo prostriedky osobnej hygieny – to všetko a oveľa viac mali možnosť 
odovzdať zákazníci Tesca pri odchode z obchodu dobrovoľníkom pomáhajúcim so zbierkou. 

    

Zbierka bola určená na pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú v chladných mesiacoch roka. Za 6 dní sa podarilo vyzbierať 
19 ton trvanlivých potravín a drogérie v hodnote 26 900 € a fi nancie v hodnote 3 500 €, Tesco pridalo k celkovej hodnote 
fi nančný dar vo výške 20 %.
Všetky vyzbierané potraviny a drogériu použili SKCH a Depaul Slovensko vo svojich charitatívnych a sociálnych 
zariadeniach a rozdali rodinám, ktoré potrebujú pomoc a podporu. 
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Za vyzbierané potraviny sa v sociálnych vývarovniach navarilo 44 000 porcií teplého jedla.
    

Potravinová zbierka sa okrem Slovenska konala aj vo Veľkej Británii, v Írsku, Poľsku, Českej republike a v Maďarsku. 

DARY
V marci sme darovali prostredníctvom Slovenského Červeného kríža obyvateľom obce Ipeľský Sokolec palety balenej 
pitnej vody, lebo z dôvodu kontaminácie vody povrchovou a spodnou vodou prišli o zdroj pitnej vody. 
V máji sme taktiež prostredníctvom Slovenského Červeného kríža darovali sociálne odkázaným občanom kozmetické 
balíčky a 3 700 kusov bavlnených modrých tričiek.

          

 V priebehu celého roka pomáhame a podporujeme komunity, v ktorých pôsobíme. Darovali sme ovocie, sladkosti, písacie 
potreby miestnym školám, škôlkam, detským domovom či sociálnym zariadeniam.
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OTVÁRANIE NOVÝCH PREVÁDZOK

Celoročne podporujeme neziskové organizácie 
v mestách a obciach, kde prevádzkuje Tesco svoje 
obchody. Pri  každom otvorení novej prevádzky 
TESCO STORES SR, a.s., kontaktujeme neziskovú 
organizáciu pôsobiacu v danej lokalite a darujeme
 jej šek s fi nanciami na podporu jej aktivít.

V roku 2013 sme otvorili 13 nových prevádzok. Išlo väčšinou o menšie formáty, tzv. expresy, ktorými sa snažíme viac 
priblížiť k zákazníkom v menších mestách. Pri príležitosti otvorenia týchto prevádzok vytvorilo TESCO STORES SR, 
a.s., 249 nových pracovných miest a prostredníctvom Nadácie Tesco darovalo spolu 19 012 € neziskovým organizáciám 
pôsobiacim v daných komunitách.
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Dátum 
otvorenia Typ prevádzky Miesto Počet nových 

pracovných miest

13. 2. Expres Banská Bystrica, Strieborné nám. 16

20. 2. Expres Michalovce 14

30. 4. SM Komjatice 17

28. 5. SM Strážske 15

11. 6. Expres Košice Torysa 15

2. 7. Expres Bratislava, Jeséniova 18

2. 7. SM Brezová pod Bradlom 16

23. 7. SM Spišská Belá 16

30. 7. Expres Bratislava, Brestovka 19

27. 8. HM Bratislava, Saratovská 52

18. 9. Expres Hotel Bratislava 18

29. 10. Expres Záhorská Bystrica 16

26. 11. Expres Bratislava, Račianska 17
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DOBROVOĽNÍCTVO ZAMESTNANCOV
Nadácia Tesco v spolupráci s Tesco Stores SR, a.s., zabezpečuje pre organizácie dobrovoľnú výpomoc prostredníctvom 
svojich zamestnancov. 
V rámci fi remného dobrovoľníctva naši zamestnanci pomáhajú vo viacerých neziskových organizáciách naprieč celým 
Slovenskom združeniam a spoluobčanom odkázaným na pomoc iných. 
Každá prevádzka Tesco spolupracuje s minimálne jednou neziskovou organizáciou v lokalite, kde pôsobí.
Aj v roku 2013 sme pomáhali v rôznych organizáciách a na rôznych miestach. Vyše 1 000 dobrovoľníkov z radov 
zamestnancov TESCO STORES SR, a.s., sa zapojilo do dobrovoľníckych prác.

Pomáhali sme organizáciám s ich zbierkami pred predajnou plochou. 
Vypomáhali sme pri organizovaní najväčšieho charitatívno-športového podujatia Beh pre život vo všetkých šiestich 
mestách, boli sme pri revitalizácii detských ihrísk v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Bratislave, Košiciach, Ružomberku 
a Chorvátskom Grobe.

Upratovali sme v detskom domove v Myjave, spolupodieľali sme sa na príprave dňa detí v stredisku evanjelickej 
diakonie v Banskej Bystrici, budovali sme skalku v centre sociálnych služieb Bystričan.
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Maľovali sme plot v domove dôchodcov v Komárne, ako aj preliezky na detských ihriskách po celom Slovensku.
  

    

Zúčastnili sme sa upratovania okolia HM Tesco Petržalka, HM Tesco Zlaté piesky a pri OD MY v Bratislave v rámci 
celoslovenského podujatia Naše mesto, ktoré zorganizovala Nadácia Pontis. 
       

Zorganizovali sme Mikuláša v DSS Slniečko Prešov a v rôznych materských školách.

        

V nemocnici v Myjave a v mnohých ďalších 
nemocniciach sme počas celého roka darovali krv. 

V rámci projektu Tesco pre zdravšie mestá sme 
pomáhali mestám Trnava, Martin, Bratislava, Revúca, 
Chorvátsky Grob, Stará Turá, Banská Bystrica, Nitra. 

V decembri sa zamestnanci centrály rozhodli 
vyzbierať teplé šatstvo pre bezdomovcov, ktoré sme 
odviezli spoločnosti Depaul Slovensko.
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Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 
a v súčasnosti prevádzkuje 147 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 34 expresov, 63 hypermarketov (z toho 8 Extra), 
45 supermarketov a 18 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a 
štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a v Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so 
zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä 
pre deti. V roku 2012 spustila i unikátnu službu Tesco Potraviny domov. So svojimi 10 000 zamestnancami patrí spoločnosť 
Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom fi lozofi e spoločnosti Tesco je poskytnúť 
zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých.

Aktivity a projekty spoločenskej 
zodpovednosti TESCO STORES SR, a.s., 
zakladateľa Nadácie

GRANTOVÉ KONANIE TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., zriadila v Nadácii Pontis Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá, ktorý každoročne 
vyhlasuje grantovú výzvu Tesco pre zdravšie mestá. Finančné prostriedky použité na tento grantový program idú 
z asignácie 2 % daní TESCO STORES SR, a.s., Nadácii Pontis.
Cieľom programu je pomôcť životnému prostrediu v mestách a obciach s dôrazom 
na aktívne zapojenie komunity pri realizácii projektu a trvalo udržateľný rozvoj 
životného prostredia. 

Tesco Stores SR, a.s., okrem sociálnej a zdravotnej starostlivosti a životného 
prostredia podporuje aj voľnočasové aktivity detí a mládeže a zdravý životný štýl, 
a preto rozšírilo ročník grantu Tesco pre zdravšie mestá o revitalizáciu 
a zazeleňovanie detských ihrísk, lebo väčšina ihrísk chátra a deti nemajú kde
tráviť svoj voľný čas.

    

Zanietenie zamestnancov Tesco pre tému životného prostredia z roka na rok rastie. Vidieť to aj na počte prijatých 
projektov, ktoré odporúčajú naši zamestnanci. Odporúčanie projektu zamestnancom Tesco je výhodou, nie však 
podmienkou. Projekty odporúčané Tesco zamestnancami sú zárukou, že minimálne jeden zamestnanec sa daného 
projektu zúčastní aj osobne, a tým je splnená základná myšlienka programu – zveľaďovanie životného prostredia 
a zapájanie sa do projektov prostredníctvom dobrovoľníkov  z radov Tesco zamestnancov.
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Žiadateľ Projekt Schválená 
suma

Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš Zelená oáza pri vode 2 000,00 €

Mesto Hlohovec Náučný chodník Sedliská 1 000,00 €

ZŠ s MŠ, Mgr. Žofi a Halásová, Trnava Prírodná lekáreň v zelenom raji našej školy 1 460,00 €

Nezábudka, Senec Dokončime ihrisko pre postihnuté deti 2 485,00 €

Detské srdce, Prešov Detský raj bez bariér 3 000,00 €

KOZEL – Klub ochrancov zelene, Senica Obnova aleje Pánska cesta 2 150,00 €

Základná škola Hurbanovo Revitalizácia ekoihriska školy 2 000,00 €

Mesto Kežmarok Park Komunity 4 000,00 €

Obec Chorvátsky Grob Revit. detského ihriska MŠ na školskom dvore         3 500,00 €

Rodič. združenie pri ZŠ, Medzilaborecká, Bratislava The Little Prince at the Green Planet 3 690,00 €

Mesto Martin Staráme sa o bylinky 2 000,00 €

Mesto Malacky, Mestský úrad Záhorácka 2 500,00 €

MŠ , Gorazdova 28 , Spišská Nová Ves Tri oriešky pre detičky 4 000,00 €

Materská škola, Žilina Otvorená škola 3 940,00 €

Mesto Revúca Rozprávková krajina Reussovcov 3 000,00 €

Evanjelická diakonia, Bratislava Relax zóna 2 000,00 €

Mesto Bardejov Detský raj pod hradbami mesta 3 000,00 €

Mesto Moldava nad Bodvou Zelenšie ihriská 2 000,00 €

Mesto Nitra Poďte, milé detičky, zahrať sa do školičky 2 000,00 €

Mesto Poltár Ihrisko hier – ihrisko poznania. 2 000,00 €

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Odpadkové koše od TESCO 4 000,00 €

Materská škola Óvoda, Rimavská Sobota Slniečkový školský dvor 4 000,00 €

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis za doterajších 6 ročníkov podporil 127 projektov celkovou sumou 
333 737 €. Najviac projektov bolo prijatých práve tento rok – dovedna 121 – čo predstavuje takmer 100 % nárast oproti 
minulému roku.

 roky ročníky
SUMA podporených projektov počet schválených 

projektovSKK EURO

2007 1 940 135 31 207,00 5

2008 2 447 877 14 867,00 8

2009 3 1 203 512 39 850,00 13

2010 -  0,00 0

2011 4  43 291,41 21

2012 5  89 488,77 39

2013 6  115 033,00 41

   333 737,18 127
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ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz Spolu sa hrajme a radosť majme 3 265,88 €

Dom detí Božieho milosrdenstva, Stropkov Nech naše úsilie kvitne 3 945,00 €

Skialp klub Krížna, Banská Bystrica Revit. detského ihriska na sídlisku Sásová 690,10 €

Cyklokoalícia, Bratislava Bratislavský týždeň mobility, Deň bez áut, 
Deň pre námestie 3 987,84 €

Základná škola, Stará Turá Zelená oáza v škole – miesto pre učenie
i oddych 4 000,00 €

Ulita, o.z., Bratislava V VČAS - VoľnoČasový Areál Sídliska Kopčany 4 000,00 €

Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, Púchov Dažďová voda nie je odpad 4 000,00 €

Mesto Prešov Bezpečný priestor na hry a oddych pre 
naše deti 4 000,00 €

ZŠ, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica Revitalizácia školského ihriska. 3 356,10 €

TRIPTYCH, Nitra Hidepark Nitra – revitalizácia 2013 3 000,00 €

Centrum soc. služieb – Bystričan, 
Považská Bystrica Oddychová zóna pre seniorov 2 000,00 €

Občianske združenie Zámoček, BA I Naša Zámocká záhrada 3 000,00 €

Základná škola, Benkova 34, Nitra Za škol(o)u 2 804,40 €

OZ Mulica, Žilina Cyklodielňa Recykel 2013 2 100,00 €

OZ Rakárenček, Malacky Hráme sa a pracujeme – pre naše živ.
prostredie 1 000,00 €

Záhrada – Centrum nezávis. kultúry, n.o., 
Banská Bystrica Relax v záhrade 1 921,00 €

Materské centrum Budatko, BA V Krôčik po krôčiku meníme svet 4 000,00 €

Občianske združenie Amálka, BA III Amálkino ihrisko 3 976,58 €

Združ. rodičov a priateľov školy Fantázia, 
Banská Bystrica Revitalizácia dopravného ihriska v Sásovej 261,10 €

Podporené projekty boli ukončené a odovzdané v júni 2013. Na ofi ciálne otvorenia revitalizovaných ihrísk boli pozvaní aj 
zástupcovia Tesco Stores SR, a.s.  

Odovzdanie revitalizovaného detského ihriska v Chorvátskom Grobe:
Andrea Porubská – manažérka Supermarketu Tesco Čierna Voda, Martina Múčková – manažérka spoločenskej 
zodpovednosti TESCO STORES SR, a.s., Miroslav Marynčák – starosta obce Chorvátsky Grob a zástupkyne 
OZ rodičov a priateľov pri MŠ.
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TESCO ANJEL
Vo februári spoločnosť Tesco Stores SR, a.s., prostredníctvom Nadácie Tesco prvýkrát zorganizovala jednorazovú 
zbierku Tesco Anjel na pomoc kolegom v núdzi. Celofi remná akcia dosiahla veľký úspech a prekonala všetky očakávania. 
Minimálnym a pritom nepovinným príspevkom bolo jedno euro z výplaty. Zbierky sa zúčastnilo vyše 6 700 zamestnancov, 
ktorí prispeli sumou 20 570 eur. Tesco túto sumu zdvojnásobilo, a tak sme získali na pomoc našim zamestnancom celkovú 
sumu 41 140 €. 
Všetky vyzbierané peniaze boli určené na zmiernenie ťažkých životných situácií zamestnancov Tesca alebo členov ich 
rodiny. Pomáhali sme tým, ktorých postihla živelná katastrofa, smrť živiteľa rodiny, ťažké ochorenie alebo iné nepríjemné 
a nečakané udalosti. Za celý rok sme pomohli 50 zamestnancom v ich ťažkej situácii.
           

OCENENIA V ROKU 2013

VIA BONA

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., získala cenu Via Bona Slovakia 2012 v kategórii prozákaznícka fi rma roka za službu 
Tesco Potraviny domov. 
Unikátnu službu Tesco Potraviny domov spustilo Tesco v Bratislave a okolí v októbri roku 2012. Vďaka službe môžu 
zákazníci nakupovať z domu a tovar im Tesco doručí až k dverám bytu vo vopred dohodnutom čase. Hlavnou výhodou 
je úspora času, ale aj námahy, napríklad pri nakupovaní veľkých a ťažkých balení tovarov, ako sú pracie prášky či 
minerálne vody. 
Na získanie nároku na bezplatný dovoz stačí, ak ľudia so zdravotným postihnutím nakúpia tovar nad 20 eur a pri jeho 
preberaní sa preukážu preukazom OZŤP (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím).
  

MÚZA MERKÚRA
Múza Merkúra 2013 – Druhé miesto v kategórii 
Top značka v obchode za nový rad potravín Vitakids, 
vyvinutý špeciálne pre deti,  a za Vitafi t kútiky.
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Nadácia Tesco

všetkým, ktorí 
pomáhajú 
s nami.

Ďakujeme 

FINANČNÉ 
ÚDAJE
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