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Milí priatelia, 

máme za sebou štvrtý rok pôsobenia Nadácie Tesco. Rok 
2014 bol úspešným rokom v pomáhaní iným.

Hlavným projektom Nadácie Tesco v spolupráci s Tesco 
Stores SR, a.s. bolo už tradičné charitatívno-športové 
podujatie Beh pre život, ktorého siedmy ročník sme 
zorganizovali práve v roku 2014. Tento rok sa behu zú-
častnilo 13 056 bežcov a vyzbieralo sa 55 635 €. Celý 
výťažok sme použili na edukatívny projekt pre základné 
školy Srdce plné zdravia. 

Nadácia Tesco zorganizovala aj tento rok v prevádzkach 
Tesco charitatívne zbierky spolu s neziskovými or-
ganizáciami: Depaul Slovensko, Liga proti rakovine SR, 
Slovenské hemofi lické združenie, Slovenský červený 
kríž, Unicef, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
Organizácia muskulárnych dystrofi kov v SR, Slovenská 
humanitná rada a Slovenská katolícka charita. Spolu sa 
nám podarilo vyzbierať vyše 115 000 €.

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, spo-
ločnosťou Depaul Slovensko a Potravinovou bankou 
Slovenska sme zorganizovali už druhý 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 nú-
dzi sme darovali takmer 48 ton potravín a drogérie. 

Takmer päťdesiat tisíc eur si medzi seba rozdelilo 10 sub-
jektov ako podporu myšlienky vzdelávania mladých 
ľudí a začínajúcich farmárov, pretože chceme roz-
víjať vidiek a rovnako chceme aj omladiť agrárny sektor 
na Slovensku. Medzí úspešnými predkladateľmi projek-
tov boli napríklad vinohradníci, ekologickí poľnohospo-
dári či mladí farmári. 

V roku 2014 vzniklo 8 nových Tesco prevádzok a pri príle-
žitosti ich otvorenia darovala Nadácia Tesco miestnym ne-
ziskovým organizáciám fi nančné dary v hodnote 9 000 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú s nami. 

 V Bratislave, dňa 6. 5. 2015

Úvod

Michal Dyttert
správca Nadácie Tesco
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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 
DIČ:  2023190169
Zastúpená:  Michal Dyttert, správca Nadácie
Kontaktná osoba:  Michal Dyttert

Bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
 Tomášikova 48, 
 832 37 Bratislava
Číslo účtu Nadácie: 5038035586 / 0900 
Číslo účtu zbierok: 5068520419 / 0900 

Nadácia Tesco 
vznikla 16.12. 2010 ako pokračovateľ neziskového Fon-
du Tesco. 
Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti 
Tesco Stores SR, a.s. v oblasti fi lantropie. 
Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spolo-
čenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, 
a zároveň nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci. 
Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifi ká ma-
loobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť 
spoločný potenciál ako samotnej fi rmy, tak zamestnancov, 
dodávateľov a obchodných partnerov, a v neposlednej mie-
re 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, starostli-
vosť 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 pravú chvíľu podali pomocnú ruku.

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

Naša stratégia:
Nadácia Tesco má záväzok voči verejnosti podnikať zodpo-
vedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté skú-
senosti 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

Predseda
Miroslav Kepák

Správca
Michal Dyttert

Členovia
Keith Cowell
Andrea Lapuníková
Kamila Danišová
Andrea Kožuchová
Martin Kuruc

Martin Dlouhý
James Gilmour
Miroslav Friml

Michal Dyttert 

O Nadácii Tesco Správna rada

Dozorná rada

Správca Nadácie Tesco 
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KĽÚČOVÉ AKTIVITY 
A PROJEKTY 
V ROKU 2014 

7. ročník
Už sedem 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 pod-
poru dobrej veci. 

Bežali sme v 6 mestách: v Bratislave, Banskej Bystrici, Pre-
šove, Nitre, Žiline a Trenčíne. 

Aj tento rok boli súčasťou behu rôzne sprievodné aktivity, 
ako je detský beh alebo preteky lezúňov. 

Účastníci Behu pre život 2014 spolu prispeli sumou 55 
635 €. Za všetky vyzbierané peniaze bol zrealizovaný 
edukatívny projekt pre základné školy s názvom Srd-
ce plné zdravia. Minulý rok sme sa rozhodli prvýkrát 
podporiť boj proti detskej obezite, keďže údaje u detí 
a mládeže sú v tomto smere alarmujúce. Celým pro-
jektom sme sa snažili docieliť osvetu v oblasti zdra-
vého životného štýlu a zdravého stravovania. V spo-
lupráci so Slovenskou nadáciou srdca a Nadáciou pre 
deti Slovenska sme sa v 25 základných školách po ce-
lom Slovensku stretli s takmer 2000 deťmi a ukázali 
im ako môžu nahradiť nezdravé raňajky zdravším va-
riantom, aký vplyv majú na naše telo zlozvyky ako je 
fajčenie, alkohol, vynechávanie raňajok a pod. Lekári 
a zdravotný personál ich previedol 3D modelom srd-
ca, uskutočnil množstvo meraní, ktoré nám potvrdili 
to, kvôli čomu tento projekt vznikol, a síce, že deti sa 
potrebujú intenzívnejšie vzdelávať v tejto problemati-
ke, ktorá je celosvetovým problémom.

BEH PRE ŽIVOT
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Aj tento rok sme behy začali spoločnou rozcvičkou.
 Patróni behov
Tohtoročnými celoslovenskými patrónmi boli Ivana Kubáčková, Juraj Hrčka, Didiana, Binďo, Lucia Medeková, Matúš Michal, 
Mirka Kosorínová, Anastasia Kuzminova a Peter Nádasdi.
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Deň srdca je známym pojmom nie len pre starších ľudí, ale 
už aj pre mladých, keďže obezita a s ňou spojené kardiovas-
kulárne a iné choroby trápia stále viac a viac mladých ľudí. 
BMI patrí medzi najznámejšie spôsoby merania ako si kaž-
dý záujemca môže ľahko zistiť či má adekvátnu hmotnosť. 
Teda netrpí nadváhou alebo obezitou.

Každoročne si môžu dať návštevníci obchodov siete Tesco 
bezplatne zmerať hodnoty krvného tlaku, cholesterolu, 
obvodu pása a vypočítať BMI práve pri príležitosti Dňa srd-
ca, ktorý bol tento rok presne 26. septembra. 

Svetový deň srdca predstavuje celosvetové podujatie, kto-
ré 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 sú-
časť kampaní MOST – Mesiac o srdcových témach. 

Medzi základné piliere Nadácia Tesco patrí zdravý životný 
štýl a to je hlavným dôvodom, prečo sa práve Nadácia Tesco 
už štvrtýkrát zapojila do spolupráce so Slovenskou nadá-
ciou srdca pri organizovaní Dňa srdca. Zdravý životný štýl, 
obezita, 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. Práve preto sme spoločne spojili sily a zorga-
nizovali edukatívnu roadshow na 25 základných školách 
s názvom Srdce plné zdravia, ktorá bola výsledkom použitia 
vyzbieraných fi nancií počas Tesco Behu pre život 2014.

Praktickú príležitosť zlepšiť svoj životný štýl však možno 
nájsť celoročne i priamo na regáloch obchodov Tesco a nie 
len 26. septembra. Tesco ponúka i vlastné značky podpo-
rujúce 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.

DEŇ SRDCA 2014
Každoročne organizujú neziskové organizácie v spolupráci s Nadáciou 
Tesco v priestoroch Tesco prevádzok svoje charitatívne zbierky. V roku 
2014 sa nám podarilo vyzbierať vyše 115 000 €, ktoré boli použité na rôz-
ne charitatívne účely.

Deň narcisov
Liga proti rakovine
Aj tento rok mohli v piatok 11. apríla zákazníci prispieť na liečbu pacientov s onkologickým 
ochorením. Prostredníctvom najväčšej verejnoprospešnej fi nančnej zbierky na Sloven-
sku – Deň narcisov sa Lige proti rakovine podarilo v priestoroch Tesco prevádzok vyzbie-
rať sumu 30 000 €.

Zbierka na pomoc hemofilikom
Slovenské hemofilické združenie
Od 20. – 22. marca sa v Tesco obchodoch konal ďalší ročník zbierky Slovenského hemofi lic-
kého združenia. Dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 5 000 €, ktoré pôjdu na pomoc ľuďom 
postihnutým hemofíliou.

Zbierka Týždeň modrého gombíka
UNICEF
Od 12. – 18. mája mohli zákazníci Tesca podporiť už deviaty ročník zbierky Týždeň modré-
ho gombíka, ktorú organizoval Slovenský výbor pre UNICEF v spolupráci s Nadáciou Tesco. 
Dobrovoľníci vyzbierali 2 500 €, ktoré poputujú deťom do dvoch regiónov na severo-západe 
africkej Ugandy. 
 

CHARITATÍVNE ZBIERKY



Nadácia Tesco

VÝROČNÁ
SPRÁVA
2014

1514

Spolu pomôžeme
Zbierka Slovenského červeného kríža
V mesiacoch máj a jún, presnejšie od 8.- 10. mája zorganizoval v Tesco prevádzkach celoslo-
venskú zbierku Slovenský červený kríž. Zbierka bola určená pre ľudí, ktorí to najviac potrebu-
jú. Za 2 mesiace sa podarilo vyzbierať 3 400 €.

Deň ľudí so svalovou dystrofiou
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofi kov v SR zorganizovala už 14. ročník 
Dňa ľudí so svalovou dystrofi ou v rámci kampane „Belasý motýľ“. Zbierka v Tesco prevádz-
kach prebehla 30. mája a podarilo sa vyzbierať 12 000 €.

Verejná zbierka Biela pastelka
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
24.9. 2014 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska hlavný deň svojej zbierky 
„Biela pastelka“. Výnos verejnej zbierky je určený na podporu služieb a aktivít pre ľudí, ktorí 
stratili zrak úplne alebo čiastočne a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Únii sa poda-
rilo v Tesco prevádzkach vyzbierať 1799,51 €.

Vianočná zbierka
Slovenská humanitná rada – 26. 11 – 23. 12. 2014 
Každoročne organizuje Nadácia Tesco spolu s neziskovými organizáciami vianočnú zbierku, 
ktorá prebieha počas štyroch predĺžených adventných víkendov. Inak tomu nebolo ani tento 
rok. Zbierka začala 26. novembra a trvala do 23. decembra a spolu sa vyzbieralo 35 755,82 €.

Hodina deťom
Nadácia pre deti Slovenska 28. 11. 2014 
Tradičná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska a určite ju poznáte aj z televí-
zie, sa uskutočnila aj tento rok a naše prevádzky poskytli priestory pre dobrovoľníkov. Vyzbie-
raná suma bola 25 342,95 €.

V novembri uskutočnila Nadácia Tesco v spolupráci so Slo-
venskou katolíckou charitou, spoločnosťou Depaul Sloven-
sko a Potravinovou bankou Slovenska v poradí už druhú 
národnú potravinovú zbierku na Slovensku. 
Potravinová zbierka trvala od 10. do 15. novembra v 67 ob-
chodoch Tesco 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 to v chladných 
mesiacoch najviac potrebujú. Za 6 dní sa podarilo vyzbierať 
takmer 48 ton trvanlivých potravín a drogérie v hodnote 67 
800 €. Tesco pridalo 20 % k celkovej hodnote ako fi nančný 
dar. Partnerom projektu bola aj spoločnosť Unilever, ktorá 
prispela fi nančnou sumou v hodnote 16 235 €. Najviac vy-
zbieraného tovaru bolo v historickom obchodnom dome 
Tesco MY na Kamennom námestí (5,5 tony).
Všetky vyzbierané potraviny a drogériu SKCH, Depaul Slo-
vensko a Potravinová banka Slovenska použili vo svojich 
charitných a sociálnych zariadeniach a rozdali rodinám, 
ktoré potrebujú pomoc a podporu. 

Za vyzbierané potraviny sa v sociálnych vývarovňach nava-
rilo 109 000 porcií teplého jedla.

2. ROČNÍK NÁRODNEJ 
POTRAVINOVEJ ZBIERKY 
10. 11. – 15. 11. 2014
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Takmer päťdesiat tisíc eur si medzi seba rozdelilo 10 
subjektov ako podporu myšlienky vzdelávania mladých 
ľudí a začínajúcich farmárov, pretože chceme rozvíjať 
vidiek a rovnako chceme aj omladiť agrárny sektor na 
Slovensku. Medzí úspešnými predkladateľmi projektov 
boli napríklad vinohradníci, ekologickí poľnohospodári 
či mladí farmári. 

Združenie mladých farmárov na Slovensku prostriedky žia-
dalo na realizáciu pilotného projektu pre mladých ľudí, kto-
rí majú záujem začať podnikať, či práve začínajú podnikať 
v poľnohospodárstve. Na projekt Nadácia Tesco prispela 
sumou 8 455 eur. 

Rovnaká suma poputovala i do Levoče. Ekotrend Slovakia – 
Zväz ekologického poľnohospodárstva za fi nancie vyškolí 
prvovýrobcov na spracovanie ich produkcie na potraviny. 
Tretiu najvyššiu sumu získalo Združenie pezinských vi-
nohradníkov a vinárov, ktoré zastrešuje 79 vinohradní-
kov v Pezinku. Za 7 365 eur združenie zdokonalí systém 
hygieny a kontroly výroby u svojich členov. 

Grantová výzva bola určená pre slovenských poľno-
hospodárov a potravinárov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje 
vedomosti v oblasti kvality, inovácií či osvojiť si nové 
podnikateľské zručnosti. Z analýzy predložených pro-
jektov vyplýva, že najúspešnejšími žiadateľmi boli zdru-
ženia. Podľa typu podnikania prevažovali výrobcovia či 
spracovávatelia a najčastejšie boli podporené projekty, 
ktoré rozšíria vedomosti súvisiace s manažérskymi zruč-
nosťami, rozvojom a konkurencieschopnosťou. Zmysel 
grantovej výzvy sa tak naplnil. Veľká časť fi nancií sme-
rovala k mladým podnikateľom. Práve od nich si možno 
sľubovať, že do poľnohospodárstva na Slovensku prine-
sú novú energiu. 

O projektoch rozhodovala výberová komisia zložená zo zá-
stupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 
Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho cen-
tra, Nadácie Tesco a spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.

GRANT PRE 
SLOVENSKÝCH 
POTRAVINÁROV 
A DODÁVATEĽOV 

Zoznam podporených projektov: 
Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva
Ing. Michal Fecko – Samostatne hospodáriaci roľník 
Vladimír Hamara – Samostatne hospodáriaci roľník 
K.K.V. UNION s.r.o.
Malec - Kupeľné oblátky

Združenie SKALICKÝ TRDELNÍK
Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY
ZIHEKU – AGRI spol. s r.o.
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF
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Celoročne podporujeme neziskové organizácie v mestách 
a obciach, kde prevádzkuje Tesco svoje obchody. Pri kaž-
dom otvorení novej prevádzky TESCO STORES SR, a.s., 
kontaktujeme neziskovú organizáciu pôsobiacu v danej lo-
kalite a darujeme jej šek s fi nančným obnosom na podporu 
jej aktivít.

V roku 2014 sme otvorili 8 nových prevádzok. Išlo väčšinou 
o menšie formáty, t.j. supermarkety, ktorými sa snažíme 
viac priblížiť k zákazníkom v menších mestách. Pri príleži-
tosti otvorenia týchto prevádzok TESCO STORES SR a.s. 
vytvorilo 140 nových pracovných miest a prostredníctvom 
Nadácie Tesco darovalo spolu 9 000 € neziskovým organi-
záciám pôsobiacim v daných komunitách.

Dátum otvorenia Typ prevádzky Miesto Počet nových prac. miest

21.1.2014 SM Varín 17

21.1.2014 SM Trstice 17

18.2.2014 SM Banská Štiavnica 19

20.5.2014 Expres Trnava, Špačinská ul. 16

29.7.2014 SM Stará Ľubovňa 20

12.8.2014 SM Nová Dubnica 18

12.8.2014 SM Bratislava, Bzovická ul. 16

26.11.2014 SM Ružomberok, OC Adria 17

   140

OTVÁRANIE NOVÝCH 
PREVÁDZOK V jari roku 2014 sa zamestnanci Centrálnej kancelárie a Hypermarketu v Košiciach rozhodli vyzbierať teplé šatstvo pre ľudí bez 

domova, ktoré sme odviezli občianskemu združeniu Ain Karim Šamorín a občianskemu združeniu Domov pre každého.

DOBROVOĽNÍCTVO



Nadácia Tesco

VÝROČNÁ
SPRÁVA
2014

2120

Názov: Nadácia Tesco
Sídlo: Kamenné námestie 1/A, Bratislava 815 61 
IČO: 42184126

Za rok: 2012
Prijaté v roku: 2013
Použité v roku: 2013/2014

Účel použitia podielu 
zaplatenej dane

Výška použitého podielu 
zaplatenej dane na tento účel (€)

Spôsob použitia podielu 
zaplatenej dane

Ochrana a podpora zdravia 2 283,98 €

Finančná pomoc pre ľudí v nepriaznivej 
životnej situácii (rehabilitácie, liečba 
ochorení, príspevok pri úmrtí živiteľa rodiny, 
živelnej pohrome a iné)

Podpora vzdelávania 43 447,53 €
Vzdelávacie aktivity a poradenstvo animá-
torov pracujúcich s mládežou (animátorská 
škola, semináre, konzultácie) 

Podpora vzdelávania 49 999 €

Grantový program podpory mladých 
farmárov (školenia, tréningy, kurzy certifi -
kovaných a oprávnených poskytovateľov, 
cestovné, stravné, ubytovanie, spotrebný 
materiál pre tréning metód kontroly kvality

Rozvoj telesnej kultúry a pohybu 85 753,99 € Úhrada nákladov pri realizácii športo-
vo-charitatívneho projektu 

Podpora telesne znevýhodnených 
športovcov 1 257,30 € Úhrada nákladov súvisiacich s prípravou 

na paraolymiádu

182 741,80 €

ŠPECIFIKÁCIA 
PRIJATÉHO PODIELU 
ZAPLATENEJ DANE 
Z PRÍJMOV
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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 obchod-
ných 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, Trna-
ve, Nitre a 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 zamestnávate-
ľom 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
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Výnimočnosť projektu spočíva v pomoci našim kolegom, 
ktorých máme po celom Slovensku. Najkrajšie na celom 
projekte je, že si pomáhame navzájom, pretože fi nanč-
né prostriedky získavame formou každoročnej fi nančnej 
zbierky a tiež prostredníctvom príspevkov od kolegov, 
ktorí sa rozhodnú zasielať dobrovoľnú fi nančnú čiastku 
pravidelne. Financie sú každý mesiac prerozdelené žiada-
teľom, ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá pre 
pridelenie príspevku. Už dlhší čas sledujeme, že väčšine 
našich zamestnancov nie je život kolegov ľahostajný a ve-
dia sa spojiť a podporiť dobrú vec. Presne to bola príčina 
vzniku tohto projektu. Ako príklad môžeme uviesť pomoc 
kolegyni z Prievidze, ktorá následkom úrazu upadla do 
bdelej kómy a kolegovia z okolitých prevádzok jej prispeli 
na liečbu v hyperbarickej komore sumou 1 819 EUR. Vtedy 
sme si povedali, že keď sa niekoľko ľudí vie zmobilizovať 
a vyzbierať takúto vysokú sumu, aké by to bolo, keby každý 
zamestnanec prispel čo i len jedným eurom. V tom prípade 
by sme vyzbierali spolu až 10 000 €, ktoré by mohli pomôcť 
ďalším a ďalším našim kolegom. Tesco vyzbieranú sumu 
vždy zdvojnásobí. A tak sa z myšlienky stala realita, ktorá 
nám od roku 2013 pomáha napĺňať potrebu pomoci tam, 
kde je nutná. Evidovali sme z mesiaca na mesiac viac prija-
tých žiadostí, preto sme v roku 2014 ešte viac posilnili ko-
munikáciu, aby o tejto možnosti vedeli všetci zamestnanci 
a nebáli sa o pomoc požiadať. Môžeme konštatovať nárast 
prijatých žiadostí, väčšiu odozvu zo strany zamestnancov, 
pozitívny ohlas, ale predovšetkým môžeme pomôcť viace-
rým kolegom. 

V roku 2014 okrem vyššie spomenutej podpory sme v rámci 
Tesco anjela vytvorili letný detský tábor, kde zo zaslaných 
žiadostí našich zamestnancov boli vybraní tí, ktorí si nemô-
žu túto aktivitu pre svoje detičky dovoliť a zároveň pomohli 

tým deťom, ktorí sa tábora nemohli zúčastniť, lebo potre-
bovali liečbu a pomoc s rehabilitáciami. 

•  v roku 2014 sa medzi kolegami vyzbierala suma 20 570 € 
a Tesco prispelo rovnakou sumou, takže výsledok tvoril 
celkovú hodnotu 41 140 €

•  zo všetkých prijatých žiadostí sa podarilo vyhovieť až 
70% (53 kolegom) a rozdali sme sumu 30 100 € 

o výdavky spojené s pohrebom- 13 700 €
o živelná udalosť – 2000 €
o vážne ochorenie- 12 800 €
o zlá fi nančná situácia - 1600 €

•  v lete 2014 sa uskutočnil celotýždenný detský letný tábor, 
ktorého sa zúčastnilo 67 detí našich zamestnancov vo 
veku od 5- 15 rokov

•  ďalším 36 deťom s vážnym zdravotným postihnutím 
Tesco anjel pomohol sumou 300 €

TESCO ANJEL
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Finančné údaje
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Správa auditora
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Kontakt
Mgr. Michal Dyttert 
Správca Nadácie Tesco
Mail: mdyttert@sk.tesco-europe.com

Kontaktná adresa Nadácie Tesco
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

info@nadaciatesco.sk


