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dáciou srdca uskutočnili druhý ročník tejto vzdelávacej roadshow a navštívili 15 základných škôl po Slovensku. Vo veľkých
telocvičniach sa siedmaci učili, prečo je dôležité pravidelne sa
stravovať, cvičiť a že aj raňajky môžu byť chutné a zdravé.

Úvod

V rámci vzdelávania mladých sme podporili aj talentovaných
ľudí v Slovenskej debatnej asociácii.
Prostredníctvom Farmárskeho grantu sme sa rozhodli opätovne podporiť drobných farmárov a študentov prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblastiach hygieny, kvality, inovácií

MILÍ PRIATELIA,

a nových trendov v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom.

piaty rok pôsobenia Nadácie Tesco je za nami a priniesol so se-

vytvoriť priestor stať sa dobrovoľníkom vo svojej komunite.

bou mnoho možností pomáhať a tešiť sa z úspešne zrealizova-

Mohli tak nominovať projekt a pre neziskovú organizáciu zís-

V roku 2015 sa otvorili nové Tesco obchody a pri tejto príleži-

ných projektov pomoci.

kať finančný grant do výšky 3 000 €. Prijali sme až 214 žiadostí

tosti Nadácia Tesco venovala neziskovej organizácii v danom

a z nich grantová komisia vybrala 48 najlepších, ktorým sme

meste sumu 1 000 €. Spoločne sme tak rozdali 6 000 € v mes-

V uplynulom roku sa máme čím pochváliť. Medzi naše najväč-

prerozdelili celkovú sumu 100 000 €. Na týchto projektoch sa

tách Rohožník, Poprad, Kúty, Nesvady a 2× v Bratislave.

šie projekty patrili Tesco Beh pre život v spolupráci s Detskou

formou dobrovoľníctva podieľali aj zamestnanci spoločnosti

atletikou, Tesco Potravinová zbierka, Grantový program Kole-

Tesco.

govia pre dobrú vec či roadshow Srdce plné zdravia 2 a mnoho
ďalších, s ktorými by sme sa s vami chceli podeliť.

Boli sme súčasťou mnohých národných verejných finančných
zbierok, a to tým, že sme poskytli priestory spoločnosti Tesco

Na jeseň sme už pracovali na Tesco Potravinovej zbierke,

dobrovoľníkom charitatívnych organizácií a pomohli im tak

pretože zima sa blížila a pre ľudí v núdzi je to ťažké obdobie.

vyzbierať vyše 380 000 €.

Hneď na jar nadácia rozhýbala celé Slovensko projektom

Naši zákazníci preto zmobilizovali svoje sily a prispeli v treťom

Tesco Beh pre život. Po ôsmich rokoch sme toto najväčšie

ročníku vyše 77 tonami potravín a drogérie v celkovej hodnote

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú s nami zmeniť niečí prí-

športovo-charitatívne podujatie prepojili s projektom Detská

109 000 €. Partnerské charitatívne organizácie tak mohli pri-

beh.

atletika. Bolo nám potešením vidieť, ako sa v každom kraj-

praviť až 192 500 porcií jedál.

skom meste do projektu zapájali základné školy a deti s rodič-

Zuzana Lošáková

mi, ktorí si prišli zabehať a vyzbierať čo najvyššiu čiastku pre

So začiatkom školského roka sme rozbehli viacero úspešných

deti z detských domovov. Celkový počet účastníkov na ôsmom

projektov pre deti a mládež. Podporili sme projekt Detská

ročníku dosiahol rekordný počet, dobrú vec prišlo podporiť až

atletika sumou 80 000 € a spoločne s partnerom projektu

16 388 účastníkov, ktorí pomohli vyzbierať 49 484 €. Za tieto fi-

Slovenským atletickým zväzom zakúpili 100 atletických súprav

nančné prostriedky sme zrealizovali športovo-atletické tábory

do základných škôl a športových klubov po celom Slovensku.

správkyňa Nadácie Tesco
V Bratislave 17. 3. 2016

pre deti z detských domovov.
Keďže v roku 2014 sa nám osvedčil projekt vzdelávania detí
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V lete sme spustili grantový program Kolegovia pre dobrú

v rámci zdravej životosprávy, rozhodli sme sa pokračovať

vec, v ktorom sme sa snažili našim kolegom poskytnúť priestor

v úspešne začatom projekte Srdce plné zdravia. V roku 2015

zmeniť veci k lepšiemu v rámci svojej komunity a rovnako tak

sme spoločne s Nadáciou pre deti Slovenska a Slovenskou na-
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O Nadácii Tesco

Správna rada

NADÁCIA TESCO
zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej

ný potenciál tak samotnej firmy, ako aj zamestnancov, dodá-

republiky pod číslom: 203/Na-2002/976

vateľov a obchodných partnerov a zákazníkov.

so sídlom:

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava

IČO:

42184126

Naše poslanie

DIČ:

2023190169

Zastúpená:

Zuzana Lošáková, správkyňa

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Číslo účtu nadácie:
Čísla účtu zbierok:

SK5309000000005038035586
SK5509000000005068520419
SK1709000000000635230678

Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako každý sám za
seba. Spoločne podporujme užitočné projekty, starostlivosť

Správca

Správna rada

Zuzana Lošáková

Erik Šiatkovský

Predseda

Andrea Kožuchová

Martin Kuruc

Andrej Križan
Miroslava Rychtárechová
Claudia Verkinová

o sociálne znevýhodnené alebo zdravotne postihnuté osoby,

Dozorná rada

vzdelávanie detí a mládeže a pomáhame tak zmeniť ich príbeh.

Branislav Vančo

Sme tu, aby sme pomohli tam, kde je naša pomoc potrebná.

Jana Rafajová

Sme tu, aby sme podporili dobrú myšlienku pre dobrú vec.
Sme tu, aby sme v pravú chvíľu podali pomocnú ruku.

Zuzana Lukačovičová

Naše hodnoty
Správame sa k ostatným tak, ako chceme, aby sa oni

Nadácia Tesco vznikla 16. 12. 2010 ako pokračovateľ nezisko-

správali k nám.

vého Fondu Tesco.

Aj malá pomoc môže mať veľký význam.

Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco
Stores SR, a. s., v oblasti filantropie.
Nadácia Tesco zastrešuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, a zároveň nové
projekty a spôsoby charitatívnej pomoci.
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Naša stratégia
Nadácia Tesco má záväzok správať sa zodpovedným spôsobom voči komunitám 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,

Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloob-

• zdravie a zdravý životný štýl,

chodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoloč-

• ochrana životného prostredia.
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Kľúčové aktivity
a projekty v roku 2015

Tesco Beh pre život

TESCO BEH PRE ŽIVOT
8. ročník
V mesiacoch máj a jún nás prišlo podporiť mnoho priazniv-

spomienky a u niektorých detí mali možnosť odborní tréneri

cov najväčšieho športovo-charitatívneho projektu Tesco Beh

podchytiť športový talent a poskytnúť im priestor na ďalší roz-

pre život. Už ôsmykrát si celé rodiny našli čas a prišli podporiť

voj.

dobrú vec. Tento rok sme náš projekt prepojili so Slovenským
atletickým zväzom a naše behy oživil projekt Detská atleti-

Ako každý rok, aj tento si prišli na naše podujatia zabehať aj

ka. V každom krajskom meste si dospelí aj deti našli to svoje.

známe tváre a úspešní športovci. Patrónmi ôsmeho ročníka

Okrem odbehnutia či odkráčania 4,2 km dlhej trasy mohli deti

boli: Matej Tóth, Paulína Fialková, Ľubomír Bukový, Libor Char-

vo veku od 4 – 12 rokov pod odborným vedením vyskúšať aj

freitag, Michaela Pešková, Juraj Hrčka, Alexandra Bezeková,

Detské atletické hry. Až 1 795 detí zo základných škôl z celé-

Jana Purdjaková, Aneta Parišková, Adam Gavenda, Dávid Do-

ho Slovenska sa súťažne zapojilo do týchto hier. Ostatné deti

rička, Barbora Rakovská, Klaudio Farmadín, Rebeka Vidová,

si mohli tieto hry vyskúšať a získať za ne odmeny. Spolupráca

Miriam Kozmová, Juraj Loj a Zuzana Kanócz, Juraj Vitko, Dan-

so Slovenským atletickým zväzom prilákala aj stredoškolá-

ka Strculová, Martin Otčenáš, Dušan Majdan, Zuzana Strom-

kov a vysokoškolákov. Až 190 študentov si špeciálne zabehlo

ková, Miška a Lukáš Králikoví, Miriam a Martin Šmaheloví, Ma-

Juniorskú maratónsku štafetu.

rek a Jana Majeskí, Miroslava Kosorínová a Dagmar Dianová.

Celkový počet účastníkov dosiahol rekordný počet, celkovo

Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelé zážitky a atmosfé-

16 388 ľudí v ôsmich krajských mestách spoločne vyzbiera-

ru, ktorou obohatili podujatia v každom meste.

lo sumu 49 484,09 €. Všetky tieto finančné prostriedky boli
odovzdané partnerovi projektu, ktorý pre 250 detí z detských
domovov pripravil nezabudnuteľné športovo-vzdelávacie tábory, ktoré prebehli počas letných prázdnin v mesiacoch júl
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a august v Bojniciach a Námestove. Mnoho z týchto detí nemá
možnosť zažiť atmosféru detského tábora, stretnúť známych
športovcov či olympionikov. Práve tieto dni im priniesli zážitky,
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Tesco Beh pre život
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Športovo-vzdelávací tábor
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GRANTOVÝ PROGRAM
KOLEGOVIA PRE
DOBRÚ VEC

NA ČO SME PRISPELI?
20,91 % Zdravie

Podporené projekty
Prijímateľ

Projekt

Výška grantu Prínos pre komunitu

Obecný úrad Tušická Nová Ves

Bezpečnosť detí

1 000,00 €

Vďaka grantu bolo oplotené detské ihrisko
v MŠ Tušická Nová Ves. 300 detí tak môže
bezpečnejšie využívať toto ihrisko.

Detský domov Pastelka

DOMOV

1 400,00 €

Vďaka grantu sa v detskom domove Pastelka
zakúpili hracie prvky do záhrady a upravila
predzáhradka.

Materská škola Nový diel č. 50
Hurbanovo

Škôlka plná zábavy

3 000,00 €

Vďaka grantu sa doplnili školské dvory o nové
preliezačkové zostavy, ktoré využíva denne
110 detí.

TJ Višňové

Fitko pre všetkých

1 500,00 €

Vďaka grantu sa dokúpili fitnes stroje,
ktoré využíva asi 450 ľudí.

Detská železnica Košice

Oprava strechy depa
historickej parnej
lokomotívy

3 000,00 €

Vďaka grantu bola opravená strecha Detskej
železnice v Košiciach.

ZŠ J. A. Komenského Revúca

Ihrisko pre všetkých –
oddychujme aktívne :)

2 000,00 €

Vďaka grantu sa zveľadilo detské ihrisko
v meste Revúca, ktoré využíva 540 detí.

Spojená škola – Špeciálna základ- Hráme sa a športujeme s Tescom
ná škola s materskou školou

1 500,00 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovalo detské ihrisko
v Spojenej ŠZŠ s MŠ v Komárne, ktoré využíva
široká verejnosť.

TENENET, o. z.

Komunita komunite

1 000,00 €

Vďaka grantu sa skrášlilo vonkajšie betónové
oplotenie a zrepasoval sa vnútorný nábytok KC
Jánovce, ktoré využíva približne 200 klientov.

Mesto Hnúšťa

Obnovenie fontány
na námestí v meste
Hnúšťa

3 000,00 €

Vďaka grantu pribudla v centre mesta Hnúšťa
nová fontána.

Občianske združenie DLAŇ

Keď práca vonia
levanduľou

1 300,00 €

Vďaka grantu sa 25 zdravotne znevýhodnených
ľudí z OZ Dlaň venovalo pracovnej terapii.
Zasadili levanduľu, z ktorej následne vyrábali
a predávali výrobky.

Športový klub Harmónia-Košúty

Cvičenkovo

1 194,30 €

Vďaka grantu sa v obci Košúty zriadilo
pohybové štúdio, ktoré týždenne využíva
124 detí.

20 906,92 €

Keď sa zamestnanci veľkej firmy a neziskové organizácie dajú
do pohybu, vznikne veľa dobrých príbehov o skrášľovaní, revi
talizovaní, vzdelávaní, jednoducho o zmysluplnej pomoci
komunitám a veľkému počtu ľudí.
Nadácia Tesco vyhlásila v júni Grantový program kolegov –

20,77 % Životné prostredie
20 773,53 €

Kolegovia pre dobrú vec. O získanie grantu sa ešte pred letom
minulého roka celkovo uchádzalo 214 projektov neziskových
organizácií, ktoré odporúčali zamestnanci spoločnosti Tesco.
Hodnotiaca grantová komisia vybrala 48, medzi ktoré sme rozdelili dotáciu 100 000 €. Počas realizácie vybraných projektov
sa zmobilizovali desiatky zamestnancov a zástupcov neziskových organizácií, čo prinieslo pomoc až 68 579 ľuďom v komunitách, najmä v oblastiach zdravia, životného prostredia, špor-

19,18 % Šport
19 183,19 €

tu a vzdelávania mladých ľudí. Grantový program na podporu
komunít a dobrovoľníctva zamestnancov splnil svoj zámer nad
očakávania. Zamestnanci spoločnosti Tesco a neziskové organizácie zhodnotili finančný grant (jednotlivo do výšky 3 000 €)
od nadácie v realizovaných projektoch, s ktorými mali do konca roka 2015 plné ruky práce. Nešlo pritom iba o rozdelenie

17,99 % Vzdelávanie a mladí ľudia
17 986,01 €

celkovej sumy 100 000 € medzi 48 úspešných žiadateľov, ale
najmä o príbehy, zážitky a partnerstvá, ktoré zmenili veľa vecí
na Slovensku k lepšiemu. Projekt zvýšil úroveň zapojenia sa do
dobrovoľníctva, až 167 zamestnancov spoločnosti Tesco venovalo projektom 1 731 dobrovoľníckych hodín.

10,86 % Umenie a kultúra
10 859,14 €

5,70 % Sociálna starostlivosť
5 695,70 €
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4,60 % Iné
4 595,51 €

13

Prijímateľ

Projekt

KSŠ sv. Vincenta de Paul

Hoplala

2 000,00 €

Vďaka grantu sa v priestoroch školského dvora
v Leviciach inštaloval komplex preliezačok,
ktoré využíva asi 650 detí.

Základná škola M. R. Štefánika

Remeselný dvor pod
starým orechom

1 800,00 €

Vďaka grantu sa uviedla do používania
hrnčiarska dielňa a sušiareň keramiky na
ZŠ Lučenec, ktorú využíva približne 660 žiakov.

KASPIAN

S Tescom darujeme
detstvo

2 000,00 €

Grant prispel k rekonštrukcii priestorov OZ
Kaspian, ktoré ročne využíva 500 detí a 500
dospelých na voľnočasové aktivity.

Obec Dolný Vadičov

Obnova detského
ihriska v areáli MŠ

3 000,00 €

V obci Dolný Vadičov vďaka grantu pribudli
nové preliezačky, ktoré využíva asi 150 detí.

Základná škola, ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom

Edukačno-výskumný
areál pre žiakov II. ZŠ
v Žiari nad Hronom

Rodičovské združenie pri materŠportom odmalička
skej škole Gelnická ul. v Bratislave

2 000,00 €

Vďaka grantu bolo vybudované v ZŠ v Žiari
nad Hronom kompostovisko a skleník, ktorý
v rámci vyučovania využíva 846 žiakov.

Projekt

Výška grantu Prínos pre komunitu

Mesto Spišská Belá

Podpora zdravého
životného štýlu
prostredníctvom
aktívneho pohybu
v mestskej oddychovej zóne Beliansky
rybník

2 000,00 €

Vďaka grantu sa v meste Spišská Belá osadili
vonkajšie fitnes stroje, ktoré využíva 1 000 ľudí
mesačne.

Mestská časť Košice-Džungľa

Vybudovanie podchodu pre cyklistov
a chodcov pod železničným mostom

2 627,50 €

Vďaka grantu sa opravili schody a dobudovali
lavičky pri priechode na rieke Hornád pod
železničným mostom. Priechod využíva široká
verejnosť.

Združenie rodičov Materskej
školy Bílikova

Hravo a zdravo nielen na Dni zdravia

2 000,00 €

Vďaka grantu boli na školskom dvore
MŠ Bílikova nainštalované nové prvky
z agátového dreva, ktoré využíva asi 100 detí.
V škôlke sa uskutočnila akcia „Deň zdravia“.

Centrum sociálnych služieb –
Straník

Človeče, zapoj sa
k nám

1 988,10 €

Vďaka grantu sa na ZŠ Mokrohájska 3
v Bratislave premenili skladové priestory
na priestory učebne výtvarnej výchovy
a pracovného vyučovania.

2 000,00 €

Z prostriedkov z grantu sa zakúpilo vonkajšie
fitnes zariadenie, ktoré slúži širokej verejnosti.

2 750,00 €

Vďaka grantu sa podarilo zorganizovať
cyklus „nová škola“, ktorý verejnosti predstavil
nové smery vo výchove a vzdelávaní.
Na 8 workshopoch sa zúčastnilo 40 ľudí,
z toho 30 pedagógov.

606,05 €

Vďaka grantu boli zakúpené terapeutické
pomôcky pre 120 klientov Centra sociálnych
služieb.

Vďaka grantu sa plne sfunkčnila telocvičňa pre
malých škôlkarov na Gelnickej ul. v Bratislave.

OZ „Pre našu školu“

Ateliér výtvarnej výchovy a pracovného
vyučovania

Dom detí Božieho milosrdenstva,
n. o.

Happy birthday,
domček!

ATELIÉR 33, o. z.

Príprava predškolákov a rodičov na nástup do školy a Nové
smery vo výchove
a vzdelávaní

Centrum voľného času

„Aj ucho počulo, aj
oko videlo – divadelným tancom srdce
ožilo“

2 800,00 €

Vďaka grantu sa zveľadilo Centrum voľného
času, ktoré využíva približne 300 detí ročne.
V tanečnej sále pribudla zrkadlová stena,
gymnastický koberec, nové kostýmy, tanečná
obuv.

Mesto Myjava

Obnova detského
ihriska v Myjave

1 600,00 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovalo detské ihrisko
v centre Myjavy, ktoré využíva mesačne asi 100
detí.

Materské centrum Lapajko

Lomidrievko

2 000,00 €

Občianske združenie Bezpečne
a Zdravo

Zeleň na detskom
dopravnom ihrisku

3 000,00 €

Vďaka grantu sa v Turčianskych Tepliciach
zrevitalizovalo dopravné ihrisko, ktoré ročne
navštívi približne 1 500 detí.

Obec Nižný Hrušov

Radosť pre deti
v Nižnom Hrušove

3 000,00 €

Za poskytnuté finančné prostriedky sa upravil
park a zakúpili sa prvky detského ihriska. Park
a ihrisko využíva široká verejnosť.

OZ Slniečko pre všetky deti

Dončovisko

1 950,00 €

Vďaka grantu bol na ZŠ v Ružomberku
inštalované 4 vonkajšie fitnes stroje, ktoré
využíva asi 250 žiakov.

2 419,00 €

Vďaka grantu sa podarilo v meste Humenné
zazeleniť zanedbané plochy nachádzajúce
sa pred obytnými domami susediacimi
s nákupným strediskom TESCO.

Skrášľujem svoje
mesto

Prijímateľ

1 929,00 €

Vďaka grantu sa rozrástol priestor Materského
centra Lapajko o vonkajšie detské ihrisko, ktoré
využíva asi 30 detí týždenne.

Mesto Humenné
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Výška grantu Prínos pre komunitu
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Prijímateľ

Projekt

Zoborský skrášľovací spolok

Archeologické pieskovisko

Obec Svätý Anton

Detský fond Slovenskej republiky

Zdravý štýl
v MIXklube

3 000,00 €

2 000,00 €

1 800,00 €

Vďaka grantu pribudlo v areáli ruín kláštora na
Zobore archeologické pieskovisko, informačné
tabule, stoly a stolíky, ktoré využíva široká
verejnosť.
Vďaka grantu sa v obci Svätý Anton v kultúr
nom dome opravila podlaha v tanečnej sále
a zakúpila sa ozvučovacia technika. Tanečnú
sálu využíva 1 231 obyvateľov obce.
Projekt zoznámil asi 150 deti a mladých ľudí
v nízkoprahovom centre MIXklub so zdravým
spôsobom života. Deti získali nové informácie
a zážitky prostredníctvom rozhovorov,
minikvízmi, prevenčnými dňami, športovaním
a ponúkaním ovocia a zeleniny.

Prijímateľ

Projekt

IPčko

ONLINE terénna
práca

Spojená škola,
Oslobodenia č. 165, Belá

Výška grantu Prínos pre komunitu
2 100,00 €

Grant prispel k úhrade nákladov na prevádzku
online psychologickej pomoci pre mladých ľudí.

Bež hravo – jedz
zdravo!

2 000,00 €

Vďaka grantu Spojená škola v Belej vybudovala
kuchynku pre žiakov, zrealizovala športové
aktivity a aktivity zamerané na zdravý životný štýl
a zdravú výživu pre 200 detí.

DORKA, n. o. – centrum
pre obnovu rodiny

Cesta k sebe

1 306,17 €

Vďaka grantu zrealizovalo centrum Dorka, n. o.,
arteterapiu ľudí, ktorí boli obeťami domáceho násilia.

OZ Maják nádeje

Tvorivé dielne pre
osamelé matky
v núdzi

1 500,00 €

Počas trvania grantu sa trikrát do týždňa
realizovala pracovná terapia pre 35 matiek v núdzi.

RASTlinka, občianske združenie

Zdravé deti a aktívna
komunita

2 795,19 €

Vďaka grantu bola zrevitalizovaná plocha
vnútrobloku – vybudované futbalové ihrisko,
domček na strome pre deti, výsadba zelene,
vybudované paletové sedenie pre komunitu
a box na darovanie potravín.

Mesto Stará Turá

Verejná oddychová
zóna pre deti aj
dospelých

2 000,00 €

Vďaka grantu bola vytvorená oddychová zóna,
ktorú využíva asi 1 050 občanov Starej Turej. Bola
upravená predzáhradka, vysadené kríky a tráva.

Asociácia supervízorov
a sociálnych poradcov

Naprieč strednými
školami

1 375,00 €

Vďaka grantu sa zrealizovalo 9 besied pre asi 100
študentov stredných škôl. Prednášky zvýšili účastníkom sociálne a komunikačné zručnosti a zruč
nosti potrebné na uplatnenie sa na trhu práce.

Mesto Trebišov

Detské multifunkčné
ihrisko v Trebišove

3 000,00 €

Vďaka grantu sa v meste Trebišov vybudovalo
multifunkčné ihrisko, ktoré denne využije
približne 100 rodín s deťmi.

Občianske združenie Hrabovčan

Záhrada z rozprávky

2 000,00 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovala školská záhrada
v meste Ružomberok, ktorá slúži nielen deťom,
ale aj širokej verejnosti.

Obec Žabokreky

Tesco projekt pre deti

2 250,27 €

Vďaka grantu sa v obci Žabokreky vybudovalo
detské športové ihrisko, ktoré využíva približne
50 detí.

Združenie rodičov a žiakov na Zá- Obnova komunitkladnej škole Alexandra Dubčeka, ných záhrad – záhrada, ktorá učí
občianske združenie

1 800,00 €

Vďaka grantu sa na ZŠ A. Dubčeka v Bratislave
obnovili 2 komunitné záhrady, ktoré využíva
450 žiakov.

1 825,00 €

Vďaka grantu pribudla v Spojenej katolíckej
škole v Nitre nová preliezačka, konali sa akcie
zdravý a športový deň.

3. ročník Tesco Potravinovej zbierky nadviazal na úspech po-

Potravinovej banke Slovenska, organizácii Depaul Slovensko

2 964,42 €

Vďaka grantu sa zakúpilo osvetlenie, ktoré
výrazne zlepší kvalitu bábkových predstvení.

travinových zbierok z minulých rokov. Vďaka tomu, že také

a Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku.

v núdzi a darovali hoci len zopár potravín zo svojho nákupu,

Potravinová zbierka prebiehala od 16. od 21. novembra 2015

2 920,00 €

Vďaka grantu sa uskutočnilo 8 seminárov, ktoré
boli zamerané na architektúru stredovekých
stavieb a život v stredoveku. Na seminároch
sa zúčastnilo približne 180 detí.

sa charitatívnym partnerom nakoniec podarilo vyzbierať vyše

v 78 obchodoch Tesco po celom Slovensku. Ľudia najviac da-

77 ton potravín a drogérie, z ktorých môžu pripraviť až 192 500

rovali múku, cestoviny, cukor, soľ, strukoviny, ryžu, ale aj teku-

porcií jedla. Každá malá pomoc totiž môže mať nakoniec veľký

té mydlá a mnoho ďalších výrobkov, ktoré tak pomohli prežiť

význam. Hodnota vyzbieraného tovaru bola 109 000 € a spo-

zimu rodinám v núdzi, seniorom, chorým ľuďom či ľuďom bez

ločnosť Tesco Stores SR ju ešte navýšilo o 21 800 €. Finančne

domova oveľa ľahšie.

Spojená katolícka škola Nitra,
Materská škola sv. anjelov strážcov

My a naši kamaráti

Novomestská kultúrna spoločnosť

Novomestská kultúrna spoločnosť

Združenie na záchranu stredo
vekého architektonického
dedičstva nitrianskeho kraja
– LEUSTACH
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Revitalizácia kultúrneho domu „MÝTNICA“ – Svätý Anton

Výška grantu Prínos pre komunitu

Luskáčik

TESCO POTRAVINOVÁ
ZBIERKA

prispel aj jeden z partnerov zbierky, spoločnosť Unilever, sumou 15 414,45 €. Financie prijala Nadácia Tesco a prerozdelila
svojim charitatívnym partnerom, Slovenskej katolíckej charite,

veľké množstvo Slovákov prejavilo ľudskosť a empatiu ľuďom
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Tesco Potravinová zbierka
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DETSKÁ ATLETIKA
V októbri roku 2015 si v bratislavskej Športovej hale Elán zmerali sily najmladší slovenskí športovci v Detských atletických
hrách, ktoré sú súčasťou projektu Nadácie Tesco, spoločnosti
Tesco a Slovenského atletického zväzu pod názvom Detská atletika. Súťažiace deti a projekt prišiel osobne podporiť aj prvý
slovenský majster sveta v chôdzi Matej Tóth. Okrem športového zápolenia malých atlétov sme odovzdali aj prvé atletické
súpravy, ktoré umožnia deťom venovať sa športu po celý rok.
Týmto projektom vznikla skvelá príležitosť pritiahnuť deti
a mládež k športu. Projekt Detská atletika, ktorý vychádza
z projektu Medzinárodnej asociácie atletických federácií
(IAAF) „Kids Athletic’s“, vznikol v roku 1997 a oslovuje trénerov
detí a mládeže na celom svete. Na Slovensku sa Detská atletika stala projektom Slovenského atletického zväzu v roku 2015
a zároveň bola súčasťou najväčšej športovo-charitatívnej akcie Tesco Beh pre život.
Do projektu Detskej atletiky sme sa zapojili, aby sme podporili
zdravý životný štýl u detí, cítime, že je to príležitosť podporiť
výchovu budúcich úspešných športovcov na celom Slovensku.
Už počas Tesco Behu pre život v roku 2015 sa do Detskej atletiky zapojili tisíce detí a ďalšie budú môcť atletiku objavovať
počas celého roka vďaka novým atletickým súpravám, ktoré
sme slávnostne odovzdali prvým školám. Zámerom Slovenského atletického zväzu je zapojiť do projektu Detskej atletiky
čo najviac atletických oddielov, športových klubov, ale aj základných škôl na Slovensku, aby deti vo veku od 4 do 11 rokov
mali možnosť rozvoja pohybových zručností počas celého
roka. Hoci atletika nie je jednostrannou špecializáciou detí, je
základom všetkých druhov športu a mala by byť pravidelnou
aktivitou, ku ktorej sa bude pravidelne vracať mladý športovec
i v neskoršom veku. K tomu sú tiež potrebné športové pomôcky uľahčujúce tréningy detí a mládeže. Práve tieto pomôcky od
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nás dostali športové kluby a základné školy, ktoré o ne prejavili
záujem a splnili základné podmienky Slovenského atletického
zväzu: minimálne 50 detí do 11 rokov, zabezpečenie ich účas-

ti na akomkoľvek atletickom podujatí a vedenie atletického
krúžku, ktorý prebieha 2 × týždenne.

Zoznam zariadení, ktorým bola do konca roka
2015 darovaná atletická súprava
Podporený atletický klub/základná
P. č. škola v roku 2015
1. 1. Atletický klub Humenné
2. AC Malacky
3. AC Nové Zámky
4. AC Stavbár Nitra
5. AC Victoria Turany nad Váhom
6. AK AŠK Slávia Trnava
7. Atletický klub Bojničky (ZŠ Bojničky)
8. AK Danica Zvolen
9. AK Elán pri ZŠ Svätý Peter
10. AK Inter SC Bratislava
11. AK Junior Holíč
12. AK MŠK Mostáreň Brezno (ZŠ Pionierska, Brezno)
13. AK pri SZŠ Lučenec (Súkromná ZŠ LČ)
14. AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
15. AK Run For Fun Petržalka BA (ZŠ Tupolevova, BA)
16. AK Slávia TU Košice
17. AK Spartak Dubnica nad Váhom
18. AK Svetlošák Banská Bystrica (ZŠ s MŠ Rabča)

19. AK ŠK UMB Banská Bystrica

41. ŠŠK J. A. Komenského Bardejov

20. AK Zlaté Moravce

42. ŠTK Pezinok

21. ALK Moldava nad Bodvou

43. TJ Tatran Spišská Nová Ves

22. AO Olympia Považská Bystrica

44. VIETO det. špor. akadémia LV

23. AO Sparta Považská Bystrica

45. VŠC Dukla Banská Bystrica

24. AO TJ Slávia STU Bratislava

46. ZŠ Nábrežie, Nitra (deti reg. v ŠOG NR)

25. Atletika ŠK Skalica

47. ZŠ Kulíšková, Bratislava

26. Atletika Šport hrou
27. Bratislava Marathon SC Bratislava

Pozn.: Darovanie ďalších atletických súprav pokračuje
aj v roku 2016.

28. CVČ Liptovský Mikuláš
29. KĽŠ KRYHA Bratislava
30. MAC REDOX Lučenec
31. Maratón AC Rača
32. MŠK Borský Mikuláš
33. Slávia ŠG Trenčín
34. Slovan Duslo Šaľa
35. SOPKA Seňa (ZŠ Seňa)
36. ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce
37. ŠK mesta Dudince
38. ŠK ŠOG Nitra
39. ŠK Vital Bratislava
40. Šport pre všetkých Kežmarok
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Slávnostné odovzdávanie
atletických súprav
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SRDCE PLNÉ ZDRAVIA 2
Začiatkom školského roka sme spoločne so Slovenskou nadá-

SR (približne 90 min.). Deti na 2. stupni, predovšetkým sied-

ciou srdca a Nadáciou pre deti Slovenska pokračovali v úspeš-

maci, ktorí sa celý školský rok na hodine biológie učia o ľud-

ne začatej edukácii školskej mládeže a spustili projekt Srdce

skom tele, tak mali vyučovací proces obohatený inou formou

plné zdravia 2. Cieľom bolo vysvetliť deťom na základných ško-

vzdelávacej aktivity. Okrem samotnej prezentácie lekára na

lách potrebu zdravého životného štýlu či správnej životosprá-

tému kardiovaskulárnych ochorení sa mohli deti prejsť na-

vy v každom veku. V Nadácii Tesco veríme, že s edukáciou

fukovacím modelom srdca a nechať si lekármi skontrolovať

o zdravom spôsobe života je potrebné začať už v ranom škol-

základné zdravotné hodnoty formou jednoduchých meraní,

skom veku, nakoľko v súčasnosti je vysoký výskyt rizikových

samozrejme so súhlasom rodičov. Na konci workshopu im boli

faktorov u ľudí už v útlom veku. Patria sem problémy s nadvá-

odovzdané brožúrky „Srdce plné zdravia“, kde si mohli nájsť

hou, ktoré trápia aj veľa detí na Slovensku. Lekári pritom tvr-

informácie o tom, ako by mal vyzerať vyvážený jedálniček,

dia, že ich počet rastie geometrickým radom. Deti majú pocit,

spolu s receptami na zdravé jedlá, ktoré mohli osobne ochut-

že nemusia raňajkovať, desiatovať a ich prvým jedlom je často

nať aj počas samotnej roadshow.

až obed. Neuvedomujú si, aký dosah to má na ich vyvíjajúce
sa telo. Preto sme sa aj druhý rok pustili do vzdelávania našej
mládeže s tým, že im hravou formou blízkou ich veku ukážeme, prečo je správne pravidelne a vyvážene sa stravovať a čo

Zoznam základných škôl, kde sme realizovali
roadshow Srdce plné zdravia 2

s naším telom spravia zlozvyky ako fajčenie či konzumácia tak

Východ

obľúbených energetických nápojov, sladkostí či nebezpečenstvo konzumácie alkoholu. V každej z troch základných oblastí
Slovenska (západ, stred a východ) naši charitatívni partne-

13. 10. 2015

Základná škola v Prešove, Československej
armády 22, Prešov

14. 10. 2015

Základná škola v Rozhanovciach, SNS 121,
Rozhanovce

15. 10. 2015

Spojená škola sv. Košických mučeníkov,
Čordákova 50, Košice

19. 10. 2015

Základná škola v Krásnej, Rehoľná 2, Košice-Krásna

20. 10. 2015

Základná škola v Turni nad Bodvou, Školská
301/16, Turňa nad Bodvou

ri odporučili a vybrali 5 základných škôl, ktoré majú záujem
o interaktívne vzdelávanie s ukážkou nafukovacieho srdca,

28. 10. 2015 Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen
4. 11. 2015

Gymnázium A. Bernoláka, Ulica mieru 23,
Námestovo

5. 11. 2015

Základná škola, Ďumbierska 17, Banská
Bystrica

Západ
10. 11. 2015

ZŠ J. A. Komenského 8, ZŠ J. Fándlyho 7,
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď

11. 11. 2015

Základná škola,
Námestie Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo

12. 11. 2015

Základná škola, J. A. Komenského,
Hubeného 25, Bratislava

18. 11. 2015 Základná škola, J. A. Komenského 2, Vrbové
19. 11. 2015

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka,
Mierové námestie 10, Šintava

ochutnávkou a ukážkou pohybových cvičení so žiakmi. Vo FIT
kútikoch poradcovia výživy informovali žiakov o zdravej životospráve s cieľom vysvetliť význam zdraviu prospešných potravín, obmedzenie potravín a nápojov, ktoré spôsobujú vznik
obezity. Súčasťou boli ukážky a ochutnávky jednoduchých
zdravých jedál (na raňajky, desiatu alebo ľahkú večeru) a nápojov. Poradkyne v časti Pohybové cvičenia aktívne cvičili so
žiakmi cviky, ktorými vysvetlili význam pohybu ako prevencie
proti rôznym ochoreniam.
Na projekte pracoval lekár so zdravotnou sestrou a vyškolení
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Stred
21. 10. 2015 Základná škola, Kvačany

poradcovia výživy, ktorí už majú skúsenosť s prácou s deťmi.
Edukačná roadshow bola realizovaná od 1. októbra 2015 do
30. novembra 2015 v telocvičniach základných škôl po celej

22. 10. 2015

Základná škola, M. R.Štefánika 17,
Žiar nad Hronom
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Srdce plné zdravia 2
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FARMÁRSKY GRANT
Názov projektu: Podpora malých, mladých a rodinných

Projekt bol realizovaný formou seminárov v jednotlivých

Jednotlivé semináre projektu sa konali v týchto termínoch

farmárov a drobných výrobcov potravín

regiónoch Slovenska, poradenstva a pomoci pri dosiahnutí

a mestách:

Dátum začatia realizácie projektu: október 2015

hygienických štandardov, spracovaní dokumentov a inovač-

Dátum ukončenia realizácie projektu: december 2015
Názov implementujúcej organizácie: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Levice, SOŠ – poľnohospodárstva a služieb na vidieku

ných zámerov.

termín: 20. 10. 2015 – 21. 10. 2015
V rôznych regiónoch Slovenska boli zorganizované 1 – 2 kurzy

Hrušov, U barana Jana

v rozsahu 3 dni.

termín: 22. 10. 2015 – 23. 10. 2015

Odborný garant projektu: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Každý kurz bol v rozsahu 24 hodín prednášok a praktických cvi-

Cieľová skupina: študenti, mladí, malí a rodinní farmári,

čení. Na záver kurzu boli účastníci preskúšaní a získali Osvedče-

drobní výrobcovia potravín

nie o absolvovaní. Po každom kurze bolo zabezpečené lektormi

Cieľ projektu

kurzu priame „terénne“ poradenstvo na mieste pre jednotlivých

Piešťany, SOŠ záhradnícka
termín: 27. 10. 2015 – 28. 10. 2015
Zemplínska Šírava, Hôrka; Penzión Dolina
termín: 3. 11. 2015 – 4. 11. 2015

farmárov priamo na ich farmách. Poradenstvo bolo zamerané

Levoča, Kováčova vila

Podporiť študentov a farmárske subjekty prostredníctvom

na usporiadanie výrobných priestorov, výber a rozmiestnenie

termín: 5. 11. 2015 – 6. 11. 2015

vzdelávacích aktivít v oblastiach hygieny, kvality, inovácií,

výrobných zariadení, tvorbu povinných dokumentov, vedenie

Papradno, Penzión Grunt

nových trendov, ktoré sú identifikované ako záujmové oblasti

záznamov, inovačných zámerov. Pomoc pri zvládnutí kontroly

termín: 10. 11. 2015 – 11. 11. 2015

s potrebou rozvoja. Pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky

v kritických kontrolných bodoch, inštalácia a spustenie zakúpe-

Oravská Priehrada, Penzión Kormorán

na podnikanie v poľnohospodárstve, rozšíriť zamestnanosť na

ných jednoduchých meracích prístrojov a pomôcok na meranie

termín: 12. 11. 2015 – 13. 11. 2015

slovenskom vidieku a zvýšiť životaschopnosť malých, mladých

a záznam pH, teploty a vlhkosti. V rámci terénneho poraden-

a rodinných fariem.

stva bol posúdený objektívny stav prevádzok: mikrobiologická

Forma projektu

čistota vody, výrobkov, zariadení a priestorov odobratím vzoriek
a sterov a ich laboratórne hodnotenie.

Plavecké Podhradie, Agropartner
termín: 18. 11. 2015 – 19. 11. 2015
Semináre boli realizované v spolupráci s n. o. Ekotrend Slova-

Projekt Grant Tesco 2015 „Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín“ poskytol far-

Realizácia projektu Farmársky grant 2015 bola úspešne uza-

márom, poľnohospodárom základné informácie a zručnosti

tvorená konferenciou, ktorej záštitu si prevzal minister MPRV

o platnej legislatíve, moderných, šetrných výrobných postu-

SR p. Ľubomír Jahnátek.

kia Levoča a Združením mladí farmári na Slovensku ASYF.
Celkovo bolo vyškolených 200 účastníkov seminárov.

poch, možnostiach výrobkových a technických inováciách pri
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primárnom spracovaní a výrobe potravín priamo na farme,

Z finančného daru boli tiež pre farmárov zakúpené zariadenia

zásadách správnej hygienickej praxe, hygienických požiadav-

a prístroje umožňujúce zlepšiť kontrolu výroby potravín a zvý-

kách na výrobu, hygiene budov a zariadení, personálnej hygie-

šiť tak garanciu ich bezpečnosti a kvality:

ne, manipulácii pri skladovaní a predaja potravín tak, aby bola

• pH meter na meranie pH syra vrátane elektródy

15 ks

zaručená ich bezpečnosť a zdravotná neškodnosť a informá-

• Záznamník teploty a vlhkosti

20 ks

cie o spôsoboch zavádzania HACCP a používaní hygienickej

• Optický ručný refraktometer

20ks

príručky.

• Syrársky teplomer

40 ks

• Vlhkomer obilia

5 ks
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CHARITATÍVNE ZBIERKY

OTVÁRANIE NOVÝCH
PREVÁDZOK

Každoročne organizujú neziskové organizácie v rámci dlhoročnej spolupráci s Nadáciou Tesco v priestoroch prevádzok

Celoročne podporujeme neziskové organizácie v mestách

spoločnosti Tesco svoje charitatívne zbierky. V roku 2015 sa im

a obciach, kde prevádzkuje Tesco svoje obchody. Pri každom

podarilo vyzbierať vyše 380 000 €, ktoré boli použité na rôzne

otvorení novej prevádzky TESCO STORES SR, a. s., oslovíme

charitatívne účely organizátormi zbierok.

neziskovú organizáciu pôsobiacu v danej lokalite a darujeme

Zoznam povolených verejných finančných zbierok v priestoroch Tesco Stores SR, a. s.

jej šek s finančným obnosom na podporu jej aktivít.
V roku 2015 spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., otvorila 6

Dátum zbierky
19. – 21. 3.
27. 3.
4. – 16. 5.
18. – 24. 5.
18. – 23. 5.

4 541,77 € Svetový deň hemofílie
148 647,56 € Deň narcisov
7 809,71 € Spolu pomôžeme
46 342,74 € Týždeň modrého gombíka
171,2 € Od Tatier k Dunaju

Organizátor
Slovenské hemofilické združenie
Liga proti rakovine

ziskovým organizáciám pôsobiacim v daných komunitách.

Dar pri príležitosti
otvorenia obchodu

Názov podporeného
zariadenia

Popis

Suma

SM Poprad

Spojená škola Dominika Tatarku
Poprad

Nákup rehabilitačných prístrojov pre žiakov
do rehabilitačnej miestnosti školy

1 000 €

SM Rohožník

Športový klub hádzanej
v Rohožníku

Vybavenie klubovne športovými potrebami
a športovým náčiním

1 000 €

SM Vajnoria

Základná škola s materskou
školou sv. Jána Pavla II.,
Bratislava

Nákup výpočtovej techniky

300 €

SM Vajnoria

Základná škola s materskou
školou Kataríny Brúderovej,
Bratislava

Zakúpenie výpočtovej techniky

700 €

SM Nesvady

Centrum voľného času Nesvady

Nákup učebnicových pomôcok a audiovizuálnej
techniky

1 000 €

Ex BA Žitavská

Detský fond Slovenskej
republiky, Bratislava

Dar na činnosť MIXklubu nízkoprahového centra pre
deti a mládež v bratislavskej Vrakuni

1 000 €

SM Kúty

Nezábudka Kúty, n. o.

Zakúpenie Snoezelen techniky pre klientov
zariadenia

1 000 €

OZ Sclerosis Multiplex Nádej

16. – 20. 9.

12 458,12 € Dni nezábudiek 2015

Liga za duševné zdravie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

4. 12.

36 184,03 € Hodina deťom

Nadácia pre deti Slovenska

25. 11. – 22. 12.

41 953,62 € Vianočné zbierky

Slovenská humanitná rada

9 964 € Vianočná zbierka

a prostredníctvom Nadácie Tesco darovalo spolu 6 000 € ne-

Unicef

Organizácia muskulárnych dystrofikov

5. – 22. 12.

markety a expresy, ktorými sa snaží viac priblížiť k zákazníkom,

Podporené organizácie

19 181,61 € Deň belasého motýľa

102 200,68 € Biela pastelka 2015

nových prevádzok. Išlo väčšinou o menšie formáty, t. j. super-

Slovenský červený kríž

5. 6.

25. – 26. 9.
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Vyzbieraná suma Názov zbierky

Unicef
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TESCO ANJEL
Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci Tesco na Slovensku ešte v roku 2013.

Otvorenie SM Kúty

Vzájomná pomoc a podpora spočíva v získavaní finančných
prostriedkov formou každoročnej finančnej zbierky Nadácie

Letný tábor Tesco Anjel

Tesco. Financie sú každý mesiac komisiou prerozdelené tým
žiadateľom, ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá na
pridelenie príspevku. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia
sa spojiť a podporiť dobrú vec.
Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň
je, že spoločnosť Tesco vyzbieranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle na účet nadácie, ktorá finančné prostriedky
každý mesiac prerozdeľuje podľa vopred stanovených pravidiel.
Celkovú sumu 36 375 € sme rozdelili 86 žiadateľom. Maximálna možná výška príspevku bola 1 000 €.
Financie boli určené na pomoc v prípade:
• vážnych zdravotných problémov zamestnanca alebo člena
rodiny, t. j. dieťa, manžel/manželka (napr. ochorenie s trvalými následkami, vážny úraz),
• živelných katastrof – ujma na majetku,
• smrti živiteľa rodiny,
• pri narodení trojičiek, štvoričiek a pod.
V roku 2014 sa prvýkrát realizoval letný detský tábor Tesco Anjel, do ktorého sa zapojili desiatky detí našich kolegov v ťažkej
životnej situácii. Tábor sa realizoval pod záštitou Nadácie Tesco a projektu Tesco Anjela aj v roku 2015. Finančné prostried-
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ky na realizáciu tábora venovala do Nadácie Tesco spoločnosť
Tesco.
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Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili

Prehľad použitia
finančných prostriedkov
Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov
a ich pôvodu
Dary od TESCO STORES SR, a. s.: 307 836,38 €

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo
výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331 €

Dary zo sociálneho marketingu v spolupráci

TESCO STORES SR, a. s.

s Unilever Slovensko, s. r. o.: 35 430,95 €

Unilever Slovensko, s. r. o.

Dar od poisťovne Dôvera: 4 000 €

Dôvera poisťovňa

Výťažok z charitatívneho podujatia

Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Jana Marková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Marcela Horná

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ján Dovalovský

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Mária Fajerová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ervin Karchňák

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ing. Marta Kondášová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Monika Hauserová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Jana Hanuliaková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Gizela Királyová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Anna Galovičová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Erika Gáliková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Lenka Prcinová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Katarína Kubisová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Alena Piňáková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Lenka Síposová Astalošová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ján Ladický

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Marián Pucher

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Miroslav Chudý

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

FYZICKÉ OSOBY

Beh pre život: 49 484,09 €
2 % daní z príjmov: 131 715,76 €
(financie sa dajú použiť až do konca roka 2016)
Verejné finančné zbierky: 43 287 €
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36

Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Katarína Čechová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Jana Labajová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Marika Holúbková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Magdaléna Guľová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Renáta Pavolvá

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Miroslava Klenková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Peter Molnár

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Dana Gažiová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Erik Bartolovic

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ivana Balážová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Nikola Plencnerová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Margita Nunhardtvá

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Renáta Zacharová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Iveta Krčová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Monika Horváthová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Hilda Medová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Janka Mokrolúska

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Mária Lengyelová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Jurajka Kandráčová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Lýdia Bošková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Drahomíra Kaprinayová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Slavomíra Danielová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Silvia Labaničová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Renáta Bittnerová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ivana Pacolová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Andrea Petráňová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Kvetoslava Hančáková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Magdaléna Adamčíková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Lucia Čornamičová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Gabiela Chovanová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Zuzana Spisarová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Miroslav Malý

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Zuzana Jurcová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Elena Šutková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Peter Hruška

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Martina Bačinská

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Richard Nagy

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Zuzana Bóková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Alexandra Arpášová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Iveta Bačová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Vladislav Číž

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Zlatica Čajová Bistiaková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť
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Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Miroslava Krajčovičová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Eva Šeríková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Viera Buraľová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Dana Grófová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Milan Demeter

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Peter Vaško

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Vlasta Husárkova

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Zoltán Juhas

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Ivana Bodnárová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Eva Ladányiová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Erika Garaiová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Petera Kucejová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Jarmila Freisová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Jana Ferencová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Slovenská katolícka charita

Dar v rámci Potravinovej zbierky

Sociálna pomoc a starostlivosť

Jana Kačmárová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Marcela Kohelová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Potravinová banka
Slovenska, o. z.

Dar v rámci Potravinovej zbierky

Sociálna pomoc a starostlivosť

Pavla Roziaková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Depaul Slovensko, n. o.

Dar v rámci Potravinovej zbierky

Sociálna pomoc a starostlivosť

Alexandra Rigóová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Evanjelická diakonia ECAV

Dar v rámci Potravinovej zbierky

Sociálna pomoc a starostlivosť

Adam Režo

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Centrum pre filantropiu,
n. o.

Dar na podporu uchovania 2 %

Aktivity na podporu neziskových organizácií

Zuzana Megalyová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

BE COOL, s.r.o.

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Rita Sesztáková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Dar na podporu športového podujatia
Bratislava Marathon

Jarolava Vasilišinová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Detský fond Slovenskej
republiky, Bratislava

Dar na činnosť MIXklubu
nízkoprahovového centra pre deti
a mládež v bratislavskej Vrakuni

Podpora vzdelávania

Viktor Bonda

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Valentyna Kachyak

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Dana Fendeková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Dáša Vývleková

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Jarmila Michalová

Tesco Anjel – príspevok

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

PRÁVNICKÉ OSOBY

Základná škola s materskou
Zakúpenie výpočtovej techniky
školou Kataríny Brúderovej

Podpora vzdelávania

Centrum voľného času
Nesvady

Nákup učebnicových pomôcok
a audiovizuálnej techniky

Podpora vzdelávania

Mesto Banská Štiavnica

Dar na podporu športového podujatia
Beh Trate Mládeže

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít
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Obdarovaný

Popis

Základná škola s materskou
Nákup výpočtovej techniky
školu sv. Jána Pavla II.,
Bratislava

Podpora vzdelávania

Organizácia muskulánych
dystrofikov v SR

Letné tábory pre deti so svalovou
dystrofiou

Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť

Nadáca pre deti Slovenska

Dar na organizáciu roadshow Srdce
plné zdravia 2

Ochrana a podpora zdravia, podpora zdravého životného
štýlu a prevencie

Slovenská nadácia srdca

Dar na organizáciu roadshow Srdce
plné zdravia 2

Ochrana a podpora zdravia, podpora zdravého životného
štýlu a prevencie

Slovenská atletika, s. r. o

Dar na organizáciu športovovzdelávacích táborov pre deti
z detských domovov,
Dar na zakúpenie športových súprav

Podpora vzdelávania, sociálna pomoc a starostlivosť,
podpora a rozvoj telesnej kultúry

Dar na podporu rozvoja vzdelávania
mladých ľudí

Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Detská železnica Košice

Oprava strechy depa historickej
parnej lokomotívy

Zachovanie kultúrnych hodnôt

ZŠ J. A. Komenského,
Revúca

Ihrisko pre všetkých – oddychujme
aktívne :)

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Spojená škola – Špeciálna
základná škola s MŠ,
Komárno

Hráme sa a športujeme s Tescom

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

TENENET, o. z., Senec

Komunita komunite

Podpora vzdelávania

Mesto Hnúšťa

Obnovenie fontány na námestí
v meste Hnúšťa

Ochrana a tvorba životného prostredia

Občianske združenie DLAŇ,
Keď práca vonia levanduľou
Lučenec

Podpora vzdelávania

Podpora vzdelávania

Športový klub Harmónia
Košúty

Cvičenkovo

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Podpora malých, mladých a rodinných
Národné poľnohospodárske
farmárov a drobných výrobcov
Podpora vzdelávania
a potravinárske centrum
potravín

KSŠ sv. Vincenta de Paul,
Levice

Hoplala

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Základná škola
M. R. Šefánika, Lučenec

Remeselný dvor pod starým orechom

Podpora vzdelávania

KASPIAN, Bratislava

S Tescom darujeme detstvo

Podpora vzdelávania

Obec Dolný Vadičov

Obnova detského ihriska v areáli MŠ

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Slovenská debatná
asociácia
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Verejnoprospešný účel

Nezábudka Kúty, n. o.

Zakúpenie Snoezelen techniky pre
klientov zariadenia

Mesto Banská Štiavnica

Mikulášske balíčky pre deti zo sociálne
Sociálna pomoc a starostlivosť
slabších pomerov

Sociálna pomoc a starostlivosť

Spojená škola Dominika
Tatarku, Poprad

Nákup rehabilitačných prístrojov pre
žiakov do rehabilitačnej miestnosti
školy

Ochrana a podpora zdravia

Základná škola,
M. R. Štefánika 17, Lučenec

Edukačno-výskumný areál pre žiakov
II. ZŠ v Žiari nad Hronom

Podpora vzdelávania

Obecný úrad
Tušická Nová Ves

Bezpečnosť detí

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Rodičovské združenie pri
materskej škole Gelnická 34
v Bratislave

Športom odmalička

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Detský domov Pastelka,
Vidiná

DOMOV

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Materské centrum Lapajko,
Veľký Lapáš

Lomidrievko

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Materská škola Nový diel
č. 50, Hurbanovo

Škôlka plná zábavy

Podpora vzdelávania

Zeleň na detskom dopravnom ihrisku

Podpora vzdelávania

TJ Višňové

Fitko pre všetkých

Občianske združenie
Bezpečne a Zdravo,
Turčianske Teplice

Podpora a rozvoj telesnej kultúry
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Obdarovaný

Popis

Verejnoprospešný účel

Obec Nižný Hrušov

Radosť pre deti v Nižnom Hrušove

Ochrana a tvorba životného prostredia

OZ Slniečko pre všetky deti,
Dončovisko
Ružomberok

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Mesto Humenné

Skrášľujem svoje mesto

Ochrana a tvorba životného prostredia

Mesto Spišská Belá

Podpora zdravého životného štýlu
prostredníctvom aktívneho pohybu
v mestskej oddychovej zóne
Beliansky rybník

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Mestská časť
Košice-Džungľa

Vybudovanie podchodu pre cyklistov
a chodcov pod železničným mostom

Ochrana a tvorba životného prostredia

Združenie rodičov Materskej
Hravo a zdravo nielen na Dni zdravia
školy Bíliková, Bratislava

Podpora vzdelávania

Centrum sociálnych služieb
Straník, Žilina

Človeče, zapoj sa k nám

Ochrana a podpora zdravia

OZ „Pre našu školu“
Bratislava

Ateliér výtvarnej výchovy
a pracovného vyučovania

Podpora vzdelávania

Dom detí Božieho
milosrdenstva, n. o.,
Stropkov

Happy birthday, domček!

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

ATELIÉR 33, o. z.,
Bratislava

Príprava predškolákov a rodičov
na nástup do školy a Nové smery
vo výchove a vzdelávaní

Centrum voľného času
Strážske
Mesto Myjava

Popis

Verejnoprospešný účel

Mesto Trebišov

Detské multifunkčné ihrisko
v Trebišove

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Občianske združenie
Hrabovčan

Záhrada z rozprávky

Ochrana a tvorba životného prostredia

Obec Žabokreky

Tesco projekt pre deti

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Združenie rodičov
a žiakov na Základnej
škole Alexandra Dubčeka,
občianske združenie

Obnova komunitných záhrad –
záhrada, ktorá učí

Ochrana a tvorba životného prostredia

Spojená katolícka škola
Nitra, Materská škola
sv. anjelov strážcov

My a naši kamaráti

Podpora vzdelávania

Novomestská kultúrna
spoločnosť,
Nové Mesto nad Váhom

Novomestská kultúrna spoločnosť

Podpora vzdelávania

Združenie na záchranu
stredovekého
architektonického dedičstva Luskáčik
Nitrianskeho kraja –
LEUSTACH

Podpora vzdelávania

Ipčko Bratislava

ONLINE terénna práca

Podpora vzdelávania

Podpora vzdelávania

Spojená škola,
Oslobodenia č. 165, Belá

Bež hravo – jedz zdravo!

Podpora vzdelávania

Aj ucho počulo, aj oko videlo –
divadelným tancom srdce ožilo

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

DORKA, n. o. – centrum
pre obnovu rastlín, Zvolen

Cesta k sebe

Ochrana a podpora zdravia

Obnova detského ihriska v Myjave

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

OZ Maják nádeje, Košice

Naprieč strednými školami

Ochrana a podpora zdravia

Podpora vzdelávania

RASTlinka, občianske
združenie, Bratislava

Zdravé deti a aktívna komunita

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Mesto Stará Turá

Verejná oddychová zóna pre deti
aj dospelých

Ochrana a tvorba životného prostredia

Zoborský skrášľovací spolok Archeologické pieskovisko
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Obdarovaný

Obec Svätý Anton

Revitalizácia kultúrneho domu
„MÝTNICA“ – Svätý Anton

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Detský fond Slovenskej
republiky Bratislava

Zdravý štýl v MIXklube

Podpora vzdelávania
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Obdarovaný

44

Popis

Verejnoprospešný účel

Asociácia supervízorov
a sociálnych poradcov,
Bratislava

Tvorivé dielne pre osamelé matky
v núdzi

Podpora vzdelávania

Športový klub hádzanej
v Rohožníku

Vybavenie klubovne športovými
potrebami a športovým náčiním

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Celkové výdavky (náklady) v členení
na výdavky podľa jednotlivých druhov
činnosti nadácie a osobitne výšku výdavkov
(nákladov) na správu nadácie vrátane
rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1
a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starost-

TENIS CENTRUM, s. r. o.

Hodnotiace stretnutie vo Zvolene
k projektu Srdce plné zdravia 2

Ochrana a podpora zdravia,
podpora zdravého životného štýlu a prevencie

Hauerland, spol. s r. o.

Beh pre život 2015
– reklamné predmety na tlačovku

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

MADNESS ADVERTISING,
k. s.

Beh pre život 2015
– Pegasus fotostena

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Artwell Creative, s.r.o.

Beh pre život 2015
– výroba diplomov na podujatie

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Hauerland spol. s.r.o.

Beh pre život 2015 – výroba tričiek

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Výdavky na správu nadácie boli v hodnote: 3 020,32 €

BE COOL, s. r. o.

Tesco Beh pre život 2015
– usporiadanie akcie

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení
orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období

Creative Department s.r.o.

Tesco Beh pre život 2015 – PR aktivity

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít

Zuzanou Lošákovou.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu
nebola udelená.

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových aktivít:

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu
s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov

310 653,79 €

Nadácia Tesco nemá nadačné fondy.

165 962,50 €
Podpora vzdelávania: 181 306,61 €

Zachovanie kultúrnych hodnôt: 3 000 €
Ochrana a tvorba životného prostredia: 16 846,50 €
Aktivity na podporu neziskových organizácií: 2 500 €

CK Slniečko, spol. s.r.o

Realizácia detského tábora Tesco Anjel Sociálna pomoc a starostlivosť

Nadácia Pontis

Príprava a vyhlásenie grantového
programu

Podpora a rozvoj telesnej kultúry , podpora vzdelávania,
zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana a tvorba
životného prostredia, ochrana a podpora zdravia

Ján Mrázek

Autobusová doprava
– Tesco anjel tábor

Sociálna pomoc a starostlivosť

František Merga
Motocentrum Snina

Autobusová doprava
– Tesco Anjel tábor

Sociálna pomoc a starostlivosť

Hauerland, spol. s r. o.

Potravinová zbierka 2015
– výroba tričiek

Sociálna pomoc a starostlivosť

Členský poplatok

Aktivity na podporu neziskových organizácií

Asociácia firemných
nadácií a fondov

livosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie:

• správca nadácie Michal Dyttert bol v roku 2015 nahradený

V roku 2015 nastala zmena správcu nadácie, členov správnej
a dozornej rady.
Zmeny správnej rady v roku 2015:
• Keith Leslie Cowell bol nahradený Claudiou Verkinovou,
• Miroslav Kepák bol nahradený Miroslavou Rychtárechovou,

ŠPECIFIKÁCIA PRIJATÉHO
PODIELU ZAPLATENEJ
DANE Z PRÍJMOV
Názov: Nadácia Tesco
Sídlo: Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42184126
Za rok: 2013
Prijaté v roku: 2014
Použité v roku: 2015

• Andrea Lapuníková bola nahradená Andrejom Križanom,
• Kamila Danišová bola nahradená Erikom Šiatkovským.
Zmeny dozornej rady v roku 2015:
• Miroslav Friml bol nahradený Branislavom Vančom,
• Martin Dlouhý bol nahradený Janou Rafajovou,
• James Edward Gilmour bol nahradený Zuzanou Lukačovičovou,
• za predsedu správnej rady bol v roku 2015 zvolený Martin
Kuruc,
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Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Ochrana a podpora zdravia

10 000 €

Organizácia letných táborov pre detí so svalovou dystrofiou
– Organizácia muskulárnych dystrofikov

Podpora vzdelávania

43 000 €

Vzdelávacia roadshow Srdce plné zdravia o zdravom životnom
štýle pre deti 2. stupňa ZŠ po celom Slovensku

Podpora vzdelávania

5 000 €

Podpora vzdelávania

85 000 €

Rozvoj debatných aktivít mladých ľudí
– Slovenská debatná asociácia
Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných
výrobcov potravín – NPPC – Výskumný ústav potravinársky,
Bratislava

GRANTOVÝ PROGRAM
KOLEGOVIA PRE DOBRÚ VEC
Podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 000 €

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 400,00 €

Podpora vzdelávania
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Podpora vzdelávania
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Ochrana a tvorba životného
prostredia

3 000,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

Oplotenie detského ihriska v MŠ Tušická Nová Ves
Vďaka grantu sa v detskom domove Pastelka zakúpili
hracie prvky do záhrady a upravila predzáhradka.
Vďaka grantu sa doplnili školské dvory v MŠ Hurbanove
o nové preliezačkové zostavy, ktoré využíva denne 110 detí.
Vďaka grantu sa dokúpili fitnes stroje do fitnes centra
TJ Višňové, ktoré využíva asi 450 ľudí.
Vďaka grantu bola opravená strecha Detskej železnice
v Košiciach.
Vďaka grantu sa zveľadilo detské ihrisko v meste Revúca,
ktoré využíva 540 detí.

1 500,00 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovalo detské ihrisko v Spojenej ŠZŠ
s MŠ v Komárne, ktoré využíva široká verejnosť.

1 000,00 €

Vďaka grantu sa skrášlilo vonkajšie betónové oplotenie
a zrepasoval sa vnútorný nábytku KC Jánovce, ktorý využíva
približne 200 klientov TENENET, o. z.

3 000,00 €

Vďaka grantu pribudla v centre mesta Hnúšťa nová fontána

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Podpora vzdelávania

1 300,00 €

Vďaka grantu sa 25 zdravotne znevýhodnených ľudí
z OZ Dlaň venovalo pracovnej terapii. Zasadili levanduľu,
z ktorej následne vyrábali a predávali výrobky

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 194,30 €

Vďaka grantu sa v obci Košúty zriadilo pohybové štúdio,
ktoré týždenne využíva 124 detí

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 000,00 €

Vďaka grantu sa v priestoroch školského dvora v Leviciach
inštaloval komplex preliezačok, ktoré využíva asi 650 detí.

Podpora vzdelávania

1 800,00 €

Vďaka grantu sa uviedla do používania hrnčiarska dielňa
a sušiareň keramiky na ZŠ Lučenec, ktorú využíva približne
660 žiakov

Podpora vzdelávania

2 000,00 €

Grant prispel k rekonštrukcii priestorov OZ Kaspian, ktoré ročne
využíva 500 detí a 500 dospelých na voľnočasové aktivity

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 €

V obci Dolný Vadičov vďaka grantu pribudli nové preliezky,
ktoré využíva asi 150 detí

Podpora vzdelávania

2 000,00 €

Vďaka grantu bolo vybudované v ZŠ v Žiari n/Hr. kompostovisko
a skleník, ktorý v rámci vyučovania využíva 846 žiakov

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 929,00 €

Vďaka grantu sa plne sfunkčnila telocvičňa pre malých
škôlkarov na Gelnickej 33 v Bratislave

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 000,00 €

Vďaka grantu sa rozrástol priestor Materského centra Lapajko
o vonkajšie detské ihrisko, ktoré využíva asi 30 detí týždenne

Podpora vzdelávania

3 000,00 €

Vďaka grantu sa v Turčianskych Tepliciach zrevitalizovalo
dopravné ihrisko, ktoré ročne navštívi približne 1 500 detí

Ochrana a tvorba životného
prostredia

3 000,00 €

Za poskytnuté finančné prostriedky sa upravil park v Nižnom
Hrušove a zakúpili sa prvky detského ihriska. Park a ihrisko
využíva široká verejnosť

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 950,00 €

Vďaka grantu bol na ZŠ v Ružomberku inštalované 4 vonkajšie
fitnes stroje, ktoré využíva asi 250 žiakov

Ochrana a tvorba životného
prostredia

2 419,00 €

Vďaka grantu sa podarilo v meste Humenné zazeleniť
zanedbané plochy nachádzajúce sa pred obytnými domami
susediacimi s nákupným strediskom TESCO
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Účel použitia podielu
zaplatenej dane
Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Ochrana a tvorba životného
prostredia

Podpora vzdelávania

Ochrana a podpora zdravia

Podpora vzdelávania

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Podpora vzdelávania

Podpora a rozvoj telesnej kultúry
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Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
2 000,00 €

2 627,50 €

2 000,00 €

606,05 €

Vďaka grantu sa v meste Spišská Belá osadili vonkajšie fitnes
stroje, ktoré využíva 1 000 ľudí mesačne

Podpora vzdelávania

1 800,00 €

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

3 000,00 €

Vďaka grantu sa v meste Trebišov vybudovalo multifunkčné
ihrisko, ktoré denne využije približne 100 rodín s deťmi

Ochrana a tvorba životného
prostredia

2 000,00 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovala školská záhrada v meste
Ružomberok, ktorá slúži nielen deťom, ale aj širokej verejnosti

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 250,27 €

Vďaka grantu sa v obci Žabokreky vybudovalo detské športové
ihrisko, ktoré využíva približne 50 detí

Ochrana a tvorba životného
prostredia

1 800,00 €

Vďaka grantu sa na ZŠ A. Dubčeka v Bratislave obnovili
2 komunitné záhrady, ktoré využíva 450 žiakov

Podpora vzdelávania

1 825,00 €

Vďaka grantu pribudla v Spojenej katolíckej škole v Nitre
nová preliezačka, konali sa akcie zdravý a športový deň

Podpora vzdelávania

2 964,42 €

Vďaka grantu sa zakúpilo osvetlenie, ktoré výrazne zlepší
kvalitu bábkových predstavení v Novomestskej kultúrnej
spoločnosti v Novom Meste nad Váhom

Podpora vzdelávania

2 920,00 €

Vďaka grantu sa zveľadilo Centrum voľného času Strážske,
ktoré využíva cca 300 detí ročne. V tanečnej sále pribudla
zrkadlová stena, gymnastický koberec, nové kostýmy,
tanečná obuv

Vďaka grantu sa uskutočnilo 8 seminárov, ktoré boli zamerané
na architektúru stredovekých stavieb a život v stredoveku.
Seminárov sa zúčastnilo približne 180 detí v združení
LEUSTACH v Nitrianskom kraji

Podpora vzdelávania

2 100,00 €

Grant prispel k úhrade nákladov na prevádzku online
psychologickej pomoci pre mladých ľudí v IPečku, Bratislava

Vďaka grantu sa opravili schody a dobudovali lavičky
pri priechode na rieke Hornád pod železničným mostom
v mestskej časti Džungľa v Košiciach. Priechod využíva široká
verejnosť
Vďaka grantu boli na školskom dvore MŠ Bilíkova v Bratislave
nainštalované nové prvky z agátového dreva, ktoré využíva
asi 100 detí. V škôlke sa uskutočnila akcia „Deň zdravia“
Vďaka grantu boli zakúpené terapeutické pomôcky
pre 120 klientov Centra sociálnych služieb – Straník
Vďaka grantu sa na ZŠ Mokrohájska 3 v Bratislave premenili
skladové priestory na priestory učebne výtvarnej výchovy
a pracovného vyučovania

2 000,00 €

Z prostriedkov z grantu sa zakúpilo vonkajšie fitnes
zariadenie, ktoré slúži širokej verejnosti v Dome detí Božieho
milostrdenstva, n. o., v Stropkove

2 800,00 €

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
Projekt zoznámil asi 150 deti a mladých ľudí v nízkoprahovom
centre MIXklub so zdravým spôsobom života. Deti získali nové
informácie a zážitky prostredníctvom rozhovorov, minikvízmi,
prevenčnými dňami, športovaním a ponúkaním ovocia
a zeleniny

1 988,10 €

2 750,00 €

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Vďaka grantu sa podarilo zorganizovať cyklus „nová škola“
v ATELIÉRI 33, o. z., ktorý verejnosti predstavil nové smery
vo výchove a vzdelávaní. 8 workshopov sa zúčastnilo 40 ľudí,
z toho 30 pedagógov

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

1 600,00 €

Vďaka grantu sa zrevitalizovalo detské ihrisko v centre Myjavy,
ktoré využíva mesačne asi 100 detí

Podpora vzdelávania

2 000,00 €

Podpora vzdelávania

3 000,00 €

Vďaka grantu pribudlo v areáli ruín kláštora na Zobore
archeologické pieskovisko, informačné tabule, stoly a stolíky,
ktoré využíva široká verejnosť

Vďaka grantu Spojená škola, Belá vybudovala kuchynku
pre žiakov, zrealizovala športové aktivity a aktivity zamerané
na zdravý životný štýl a zdravú výživu pre 200 detí

Ochrana a podpora zdravia

1 306,17 €

Vďaka grantu zrealizovalo centrum DORKA, n. o., Zvolen
arteterapiu pre 6 žien, ktoré boli obeťami domáceho násilia

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 000,00 €

Vďaka grantu sa v obci Svätý Anton v kultúrnom dome opravila
podlaha v tanečnej sále a zakúpila sa ozvučovacia technika.
Tanečnú sálu využíva 1 231 obyvateľov obce

Ochrana a podpora zdravia

1 500,00 €

Počas trvania grantu sa trikrát do týždňa realizovala pracovná
terapia pre 35 matiek v núdzi v OZ Maják nádeje Košice
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Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

2 795,19 €

Vďaka grantu bola zrealizovaná plocha vnútrobloku
občianskeho združenia RASTlinka – vybudované futbalové
ihrisko, domček na strome pre deti, výsadba zelene,
vybudované paletové sedenie pre komunitu a box na darovanie
potravín

Ochrana a tvorba životného
prostredia

2 000,00 €

Vďaka grantu bola vytvorená oddychová zóna, ktorú využíva
asi 1 050 občanov Starej Turej. Bola upravená predzáhradka,
vysadené kríky a tráva

1 375,00 €

Vďaka grantu sa zrealizovalo 9 besied pre asi 100 študentov
stredných škôl. Prednášky zvýšili účastníkom sociálne
a komunikačné zručnosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie
sa na trhu práce organizovaných Asociáciou supervízorov
a sociálnych poradcov

Podpora vzdelávania

Podpora a rozvoj telesnej
kultúry, podpora vzdelávania,
zachovanie kultúrnych hodnôt,
ochrana a tvorba životného
prostredia, ochrana a podpora
zdravia
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Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

Kontakt
E-mail
info@nadaciatesco.sk

Kontaktná adresa Nadácie Tesco
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

12 740,86 €

Príprava, vyhlásenie a koordinácia grantového programu
– Nadácia Pontis
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Správa nezávislého
audítora

52

53

Účtovná závierka

54

55

IČO

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
STRANA

AKTÍV

a

b

STRANA

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obodbie

Bežné účtovné obdobie

AKTÍV

a

Číslo
riad.

b

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obodbie

Bežné účtovné obdobie

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

Korekcia

Netto

Netto

B.

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051

029

239582

239582

340635

1

2

3

4

1.

Zásoby

030

8581

8581

8239

8581

8581

8239

33431

33431

16236

33431

33431

16236

197570

197570

316160

197570

197570

316160

239582

239582

340635

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)

001

Materiál (112+119)-(191)

031

1.

Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)

002

Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)

032

Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)

003

Výrobky (123) - (194)

033

Softwér (013) - (073+091 AÚ)

004

Zvieratá (124) - (195)

034

Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)

005

Tovar (132+139) - (196)

035

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)

006

Poskytnuté prevadzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)

007

Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041

037

Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)

008

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)

038

Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)

009

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

Pozemky (031)

010

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

Umelecké diela a zbierky (032)

011

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ

041

Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)

012

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050

042

Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A)

013

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)

043

Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)

014

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)

015

Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)

045

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)

016

Daňové pohľadávky (341 až 345)

046

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)

017

Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)

047

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)

018

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)

019

Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)

020

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ

050

Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)

021

Finančné účty r.052 až r.056

051

Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ

022

Pokladnica (211+213)

052

Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A

023

Bankové účty (221 AÚ+261)

053

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)

054

Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ

025

Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ

055

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)

056

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

C.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.058 až r.059

057

Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)

028

1.

Náklady budúcich období (381)

058

Príjmy budúcich období (385)

059

MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057

060

3.

/ SID

Brutto

A.

2.

56

Číslo
riad.

42184126

42184126

2.

3.

4.

57

IČO

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
STRANA

Č.r.

Bežné účtovné obdobie
5

/ SID

IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Bezprostredne
predchádzajúce učtovné
6

42184126

/ SID

Činnosť

Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riad.

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

c

1

2

a

b

A.

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073

061

104989

81801

1.

Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067

062

6638

6638

a

Základné imanie (411)

063

6638

6638

501

Spotreba materiálu

01

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

502

Spotreba energie

02

Fond reprodukcie (413)

065

504

Predaný tovar

03

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

511

Opravy a udržiavanie

04

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

512

Cestovné

05

Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071

068

Rezervný fond (421)

069

513

Náklady na reprezentáciu

06

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

518

Ostatné služby

07

521

Mzdové náklady

08

2.

b

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

43233

43233

33631

179944

179944

143342

1537

1537

230

230

167

Ostatné fondy (427)

071

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)

072

75163

218355

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

09

4.

VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

073

23188

-143192

525

Ostatné sociálne poistenie

10

B.

CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097

074

2877

3093

527

Zákonné sociálne náklady

11

1.

Rezervy r.076 až r.078

075

500

2372

528

Ostatné sociálne náklady

12

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

531

Daň z motorových vozidiel

13

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

532

Daň z nehnuteľnosti

14

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

Dlhodobé záväzky r.080 až r.086

079

538

Ostatné dane a poplatky

15

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

541

Zmluvné pokuty a penále

16

Vydané dlhopisy (473)

081

542

Ostatné pokuty a penále

17

Zaväzky z nájmu (474 AÚ)

082

543

Odpísanie pohľadávky

18

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

544

Úroky

19

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

545

Kurzové straty

20

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

546

Dary

21

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

547

Osobitné náklady

22

Krátkodobé záväzky r.088 až r.096

087

2377

721

548

Manká a škody

23

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

2377

721

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

549

Iné ostatné náklady

24

089

Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)

090

551

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

Daňové záväzky (341 až 345)

091

552

Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot. a hmot.majetku

26

Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)

092

553

Predané cenné papiere

27

Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)

093

554

Predaný materiál

28

Záväzky voči účastníkom združení (368)

094

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

Spojovací účet pri združení (396)

095

556

Tvorba fondov

30

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100

097

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

411099

411099

184396

C.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.102 až r.103

101

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

36875

36875

43191

1.

Výdavky budúcich období (383)

102

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

Výnosy budúcich období (384)

103

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37

38

672918

672918

404727

2.

3.

4.

58

PASÍV

42184126

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101

104

500

2372

131716

255741

131716

255741

239582

340635

59

IČO

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

42184126

/ SID


Činnosť

Číslo
účtu

Výnosy

a

60

b

Číslo
riad.

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

c

1

2

3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

42

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

46

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

47

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané pohľadávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku

59

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

61

654

Tržby z predaja materiálu

62

655

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

347267

347267

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

49726

49726

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

255741

255741

94704

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

43287

43287

12883

691

Dotácie

73

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73

74

696125

696125

261558

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38

75

23207

23207

-143169

591

Daň z príjmov

76

19

19

23

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77
23188

23188

-143192

Výsledok hospodárenia po zdanení ( r.75-(r.76 + r.77))
(+/-)

78

Poznámky
31.12.2015
k ........................................
(v eurách)
Za bežné účtovné
obdobie
Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok

mesiac
od 0 1

rok

2 0 1 5
2 0 1 4

do

do

mesiac

rok

mesiac

rok

1 2

2 0 1 5

1 2

2 0 1 4

Účtovná závierka:

x

riadna
mimoriadna

vyznačuje sa X
Daňové identifikačné číslo

IČO

4 2 1 8 4 1 2 6
103

103

117

Názov účtovnej jednotky

´ c i a
N a d a

1

1

-1256

2 0 2 3 1 9 0 1 6 9

T e s c o

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

´
K a m e n n e
PSČ

8 1 5 6 1

Číslo telefónu

0 2

/

´ m e s t i e
n a

1 3

Názov obce

B r a t i s l a v a

2 0 7 1 8 9 2 4

Číslo faxu

0 2

/

5 5 4 1 5 5 0 7

E-mailová adresa
155110

r f i n a n c i a l @ r f i n a n c i a l . s k

Zostavené dňa:

4.3.2016

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Vytvorene´ v programe FORM studio - www.formstudio.sk

61

I. Základné informácie o účtovnej jednotke
1.

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Tesco Stores SR a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava

1.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
X
áno
nie

2.

Zmeny účtovných zásad a metód:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 16.10.2010
2.

M e no a prie zvis k o čle nov

Názov orgánu
správca

Martin Kuruc- predseda, Erik Šiatkovský, Andrea Kožuchová,
Andrej Križan, Miroslava Rychtárechová, Claudia Verkinová

správna rada

Poznám k a

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
g) dlhodobý finančný majetok
h) zásoby obstarané kúpou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom
k) pohľadávky
l) krátkodobý finančný majetok
m) časové rozlíšenie na strane aktív
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
o) časové rozlíšenie na strane pasív
p) deriváty
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
- podpora a posilňovanie aktivít a udržateľnosti neziskových organizácii na Slovensku i v zahraničí, rozvoj občianskej
spoločnosti,
- podpora aktivít rozvíjajúcich dobrovoľníctvo a filantropiu,
- vytváranie partnerstiev s neziskovými a štátnymi organizáciami a firmami za účelom podpory dobrovoľníctva,
filantropie a zodpovedného podnikania,
- podpora vzdelávaco- výchovných projektov, podpora formálneho vzdelávaceho procesu detí, mladých ľudí i
dospelých ako aj podpora mimoškolskej činnosti organizovania kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí, podpora
vedy a výskumu,
-organizovanie a podpora aktivít smerujúcich k ochrane a tvorbe životného prostredia a prírodných hodnôt, podpora
revitalizácie ihrísk a verejných priestranstiev, výsadby zelene,čistenia vodných tokov a verejných priestranstiev,
recyklácie odpadu, separovanie zberu a pod.
- podpora aktivít smerujúcich k zachovávaniu, rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora
umeleckých aktivít, rozvíjania a ochrany kultúrneho a duchodného dedičstva,
- rozvíjanie a podpora sociálnej pomoci a starostlivosti, podpora riešení životnej situácie a integrácie sociálne slabých
a znevýhodnených, podpora aktivít smerujúcich k ochrane a rozvíjaniu ľudských práv, práv detí a mládeže a
znevýhodnených skupín,
- humanitárna pomoc pri živelných pohromách a iných tragédiách, pomoc ľuďom v ohrození života alebo zdravia,
- rozvíjanie a podpora aktivít a projektov na ochranu zdravia, podporu zdravého životného štýlu, prevencie, liečby a
resocializácie,
- organizovanie a podpora programov podporujúcich športové aktivity a rozvoj telovýchovy,
- podpora rozvoja zdravého ekonomického prostredia, zodpovedného podnikania, mikropodnikania, rozvíjanie
podnikateľskej etiky a udržateľného správania sa firiem,
- realizácia a podpora ľudských práv, práv detí a mládeže alebo iných humanitárnych cieľov.

4.

5.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:

0

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
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Sadzba odpis ov

Odpis ová m e tóda

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
Nadácia nie je zriaďovateľom v inej účtovnej jednotke.

Doba odpis ovania

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok.

Počet zamestnancov
Be žné účtovné obdobie

5.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku
Druh m aje tk u

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.
4.

Hodnota vplyvu na prís luš nú zložk u
bilancie

Dôvod zm e ny

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Zuzana Lošáková

3.

Druh zm e ny zás ady ale bo m e tódy

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné
obdobie
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné oce ne nie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
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Prírastky

Opravné položk y

Úbytky

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávk y

Prírastky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Opravné položk y

Zos tatk ová hodnota

Prírastky
Úbytky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Zos tatk ová hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2.

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné oce ne nie
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Umel. diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľ.
veci a
súbory
hnuteľ.
vecí

Dopr.
prostr.

Pestovat.
celky
trvalých
porastov

Zákl.
stádo a
ťažné
zvieratá

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Hodnota za be žné účtovné
obdobie

Dlhodobý m aje tok
Drobný a
ostat.
DHM

Obstar.
DHM

Poskyt.
predd. na
DHM

Spolu

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať

3.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Pois te ný m aje tok

Pois tná s um a (v ce lých e urách)

Platnos ť zm luvy (od - do)

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

4.

Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Názov spoločnosti

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach (v %)

Hodnota vlast. imania ku koncu
bežného
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu

bezprostredne
predch. účtovného
obdobia

bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predch. účtovného
obdobia

Oprávk y
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové CP a
podiely v
ovládanej
obchodnej
spoločnosti

Prírastky
Úbytky
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia
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Podielové CP a
podiely v
obchodnej
spoločnosti s
podstatným
vplyvom

Dlhové CP
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné oce ne nie
Stav na
začiatku
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bežného
účtovného
obdobia
Prírastky

Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátk odobý finančný m aje tok
s polu

Úbytky

7.

Presuny
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Druh zás ob

Stav na konci
bežného účt.
obdobia

Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Zás oby s polu

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

8.

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú
nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť
Účtovná jednotka prijala nasledovné dary:
- príspevky od právnických osôb v sume 347267 EUR
- príspevky z podielu zaplatenej dane v sume 255741 EUR
- príspevky z verejných zbierok v sume 43287 EUR
- príspevky od fyzických osôb v sume 49726 EUR

9.

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Zos tatk ová hodnota
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Druh pohľadávok

Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
Účtovná jednotka netvorila opravné položky.

6. Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Stav na začiatk u be žné ho
účtovné ho obdobia

Príras tk y

Stav na začiatku
bežného účt.
obdobia

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.
obdobia

Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom
združení
Pohľadávky spolu

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na k onci
be žné ho účtovné ho obdobia

Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti

Pohľadávky do lehoty splatnosti

be zpros tre dne pre dchádzajúce ho účtovné ho
obdobia

33431

16236

33431

16236

Pohľadávky po lehote splatnosti

Ostatné realizovateľné cenné
papiere

Pohľadávky spolu

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Položk y čas ové ho rozlíš e nia

Krátk odobý finančný
m aje tok s polu

Krátk odobý finančný m aje tok

Zníženie opravnej
položky

Pohľadávky z obchodného styku

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Tabuľka č. 2

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Iné pohľadávky
Úbytk y

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
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Zúčtovanie opravnej
položky

Zvieratá

Úbytky

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Zníženie opravnej
položky

Výrobky

Prírastky

Majetkové cenné papiere na
obchodovanie

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Krátk odobý finančný
m aje tok

Stav na začiatku
bežného účt.
obdobia

Materiál

Opravné položk y

5.

Prehľaď opravných položiek k zásobám

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Zvýš e nie/ zníže nie
hodnoty
(+/-)

Vplyv oce ne nia na výs le dok
hos podáre nia be žné ho účtovné ho
obdobia

Vplyv oce ne nia na vlas tné
im anie

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
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Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

Stav na začiatk u
be žné ho účtovné ho
obdobia

Príras tk y (+)

Úbytk y (-)

Pre s uny (+, -)

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Im anie a fondy
Základné imanie

6638

6638

z toho:
nadačné imanie v nadácii

6638

6638

vklady zakladateľov

14. Opis a výška cudzích zdrojov
a) tvorba a použití rezerv
Stav na začiatk u
be žné ho účt. obdobia

Druh re ze rvy

Tvorba re ze rv

Zruš e nie ale bo
zníže nie re ze rv

Použitie re ze rv

Stav na k onci be žné ho
účt. obdobia

Jednotlivé druhy
krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv

prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu

Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv

Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia kapitálových
účastín

2372

500

2372

500

2372

500

2372

500

Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Fondy zo zis k u

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

Rezervný fond

Stav na začiatk u be žné ho
účtovné ho obdobia

Fondy tvorené zo zisku

Príras tk y (+)

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Úbytk y (-)

Účet 325 - Ostatné
záväzky

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov

218355

75163

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

-143192

23188

Účet 379 - Iné záväzky

c) a d) záväzky
Stav na k onci

Spolu

Druh záväzk ov

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných
obdobiach
Be zpros tre dne pre dchádzajúce účtovné
obdobie

be žné ho účtovné ho obdobia

be zpros tre dne pre dchádzajúce ho
účtovné ho obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

2876

721

Účtovný zis k

Krátkodobé záväzky spolu

2876

721

Rozde le nie účtovné ho zis k u
Prídel do základného imania

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Prídel do fondu reprodukcie

Dlhodobé záväzky spolu

Prídel do rezervného fondu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

2876

721

Názov položk y

Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vys poriadanie účtovne j s traty
Zo základného imania
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143192

Iné

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
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IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Druh cudzie ho
zdroja

M e na

Výš ka úrok u
v%

Form a
zabe zpe če nia

Splatnos ť

Sum a is tiny na k onci
be žné ho účtovné ho
obdobia

Sum a is tiny na k onci
be zpros tre dne
pre dchádzajúce ho
účtovné ho obdobia

1.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobk ov, tovarov, s lužie b

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc

2.

Dlhodobý bankový
úver

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov
a iných ostatných výnosov

Prijaté dary

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
Opis položk y čas ové ho rozlíš e nia

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Stav na k onci be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia

Príras tk y

Úbytk y

155110

1

-1256

Zákonné poplatky
Iné ostatné výnosy

3.

15. Významné položky výnosov budúcich období

396994

Osobitné výnosy

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Pre hľad dotácií a grantov

Položk y výnos ov budúcich
období z dôvodu

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Spolu

Sum a

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

4.

Bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Výnos y

Dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
Dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

103

117

Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej
únie
Dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho
územného celku

5.

Nák lady

Grantu
Podielu zaplatenej dane

255741

131716

255741

131716

Dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

Celková suma dohodnutých
platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich
rokov vrátane
viac ako päť rokov
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Náklady na ostatné služby

dary

Stav na k onci be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia

Is tina

Finančný nák lad

Stav na k onci be žné ho
účtovné ho obdobia

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

Be žné účtovné obdobie
179945

143342

Osobitné náklady
Iné ostatné náklady

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Záväzok

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

6.

230

167

447974

227587

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Úče l použitia podie lu zaplate ne j dane

ochrana a podpora zdravia, prevencie liečby resocializácie
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb a
podpora a rozvoj telesnej kultúry
Ochrana a podpora zdravia
Podpora vzdelávania

Použitá s um a z be zpros tre dne
pre dch. účtovné ho obdobia

Použitá s um a be žné ho účtovné ho
obdobia

94704
13 412,22
171 822,52

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

37 918,76

Ochrana a tvorba životného prostredia

16 846,50
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Zachovanie kultúrnych hodnôt

3 000

Príprava a vyhlásenie grantového programu

12 740,86

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
255741

7.

131716

Opis a suma významných položiek finančných nákladov
Be žné účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:

230

167

Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

8.

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Je dnotlivé druhy nák ladov za:

3.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe
Účtovná jednotka nemá ostatané finančné povinnosti.

4.

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
Účtovná jednotka nevlastní kultúrne pamiatky.

5.

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne významné
skutočnosti.

Be zpros tre dne pre dch. účtovné
obdobie

Sum a

overenie účtovnej závierky

500

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

500

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
.....................................................................

VI. Ďalšie informácie
1.

Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí
a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých
udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;
Ak tíva

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

práva zo servisných zmlúv
práva z poistných zmlúv
práva z koncesionárskych zmlúv
práva z licenčných zmlúv
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane
z príjmov

2.

Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia
Pas íva

Be žné účtovné obdobie

Be zpros tre dne pre dchádzajúce
účtovné obdobie

zo súdnych rozhodnutí
z poskytnutých záruk
zo všeobecne záväzných predpisov
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:
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Správa o overení súladu
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Kontaktná adresa
Nadácie Tesco
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
info@nadaciatesco.sk

