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Úvod

O Nadácii Tesco

Milí priatelia,

Nadácia Tesco

Držíte v rukách prvú výročnú správu Nadácie Tesco. Nadácia bola založená v decembri 2010 a je nástupkyňou
neinvestičného Fondu Tesco. Za prvý rok svojho pôsobenia dosiahla Nadácia nemalé úspechy, na ktoré môže byť právom
hrdá.
Hlavným projektom Nadácie Tesco bol už štvrtý ročník Behu pre život. Tento ročník dosiahol pozoruhodný nárast počtu
bežcov (rekordný počet bežcov v Bratislave a v Prešove), ako aj sumy vyzbieraných finančných prostriedkov v objeme až 70
148 €. Ako po minulé roky, aj tentoraz putovala celá suma Nadácii Výskum rakoviny na kúpu unikátneho prístroja ELISpot
pre Ústav experimentálnej onkológie.
Prostredníctvom sociálneho marketingu sme získali finančné prostriedky v sume 82 800 €, ktoré sme použili na grantové
konanie „Aby všetky deti mali šancu“. Podporili sme 23 projektov so sociálno-zdravotnou témou. Pri hodnotení projektov
nám pomáhali externé hodnotiace komisie zložené z odborníkov na danú tému. Aj vďaka nim išli financie tam, kde ich
najviac potrebujú.
Prostredníctvom Nadácie sme rozdali vecné a finančné dary v hodnote vyše 160 000 €.
Venovali sme ošatenie a iné vecné dary Slovenskému Červenému krížu, občianskemu združeniu Maják, Slovenskej
humanitnej rade, Spoločnosti detí z detských domovov, podporili sme cukrovinkami oslavy Mikuláša v Prezidentskom
paláci, v Materskej škole pri zdravotnom zariadení Limbová, v Materskej škole v Chorvátskom Grobe ako aj diabetické deti
zo ZDS ZO Košice. V zimných mesiacoch sme darovali potraviny a kozmetiku bezdomovcom v strediskách Misionárky
lásky a Maják nádeje. Podporili sme Slobodu zvierat potravou pre psy a pre mačky. Vyzbierali sme sa na vianočné darčeky
sociálne slabším rodinám.
V obchodoch Tesco úspešne zorganizovali svoje charitatívne zbierky viaceré neziskové organizácie ako Slovenské
hemofilické združenie, Liga proti rakovine SR, Sloboda zvierat, Liga za duševné zdravie, Slovenská humanitná rada,
Nadácia pre deti Slovenska a iné. Spolu sa im podarilo vyzbierať vyše 135 000 €.
Naši zamestnanci sa počas celého roka zapájali do dobrovoľníckych aktivít, ktoré zavŕšili v zimných mesiacoch, keď boli
rozdávať ošatenie bezdomovcom.
Za tieto výsledky ďakujeme konkrétnym ľuďom a organizáciám a ich nasadeniu. Vďaka nim môže Nadácia Tesco
podporovať projekty po celom Slovensku.
Nadácia Tesco ukončila svoj prvý rok pôsobenia a podľa výsledkov to bol rok veľmi úspešný. Pevne veríme, že budeme
rovnako úspešní aj v roku 2012.
Držte nám palce!

Martina Múčková
manažérka Nadácie
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Nadácia Tesco
vznikla 16. 12. 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco.
Zúročuje bohaté skúsenosti jej zakladateľa, spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., v oblasti filantropie.
Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, a zároveň
nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci.
Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť
spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov, a v neposlednom rade aj
zákazníkov.
Naša vízia
Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako každý sám za seba. Spoločne podporujme užitočné projekty, starostlivosť
o sociálne znevýhodnené alebo zdravotne postihnuté osoby, vzdelávanie detí a mládeže. Staňme sa lídrami
v zodpovednom podnikaní, ktorí budú inšpiráciou pre ostatných.
Naše ciele
Nadácia Tesco je vyústenie dlhoročnej systematickej podpory neziskového sektoru v celej Slovenskej republike zo strany
spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. Nadácia Tesco má záväzok voči verejnosti podnikať 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
• zdravie a zdravý životný štýl
• ochrana životného prostredia
Naše poslanie
Sme tu, aby sme pomohli tam, kde je naša pomoc potrebná.
Sme tu, aby sme podporili dobrú myšlienku pre dobrú vec.
Sme tu, aby sme v pravú chvíľu podali pomocnú ruku.

Správna rada

Aktivity a projekty v roku 2011

Predsedníčka
Mette Maix

Beh pre život

Správca
Michal Dyttert

4. ročník
V roku 2011 zorganizovala Nadácia Tesco 4. ročník charitatívno-športového podujatia „Beh pre život“. Beh pre život je
hlavným projektom Nadácie Tesco a spojením zdravého životného štýlu, zábavy a podpory dobrej veci. Ide o tradičnú sériu
nesúťažných charitatívnych behov dlhých cca 4 km určených pre širokú verejnosť, rodiny a nadšencov športu a charity.

Členovia
Miroslav Kepák
Andrea Kožuchová
Kevin Tindall
Erik Šiatkovský
Dozorná rada
John Christie
Sarah Highfield
Miroslav Friml
Lámanie rekordov
Tohtoročný beh sa niesol v znamení lámania rekordov, keďže priniesol rekordy v počtoch účastníkov, ako aj vo výške
vyzbieranej sumy.
Bežalo sa v 5 krajských mestách Prešov, Žilina, Nitra, Bratislava a Trenčín a do behu sa zapojilo 12 315 účastníkov, čo je
o 41 % viac ako predchádzajúci rok. Účastníci mohli trasu zabehnúť alebo prejsť. Mohli ísť sami, s rodinami, priateľmi alebo
aj so svojimi štvornohými miláčikmi.

Manažérka Nadácie Tesco
Martina Múčková

ELISpot
Vyzbierali sme finančné prostriedky v celkovej výške 70 148 €, čo je nárast o 36 % oproti roku 2010.
Všetky vyzbierané prostriedky putovali Nadácii Výskum rakoviny, ktorá za ne kúpila unikátny prístroj ELISpot.
ELISpot je špičkový laboratórny prístroj, ktorý pomáha pri výskume a príprave protinádorových vakcín. Robí presnú
analýzu imunologickej reakcie bunky, ktorá je dôležitá pri príprave vakcín
pre onkologických pacientov.

Prehľad 4 ročníkov
Za prvé 4 ročníky Behu sa vyzbieralo 181 733 €, ktoré išli na unikátne prístroje na výskum rakoviny pre Nadáciu Výskum
rakoviny a celkovo sa do akcie zapojilo 27 710 účastníkov.

Rok
2008
2009
2010
2011
Spolu

Názov prístroja na výskum rakoviny
Molekulárny farbiaci automat
Real-time PCR
Pyrosekvenátor
ELISpot

Vyzbieraná suma Počet bežcov
20 328 €
23 257 €
68 000 €
70 148 €
181 733 €

1 925
4 733
8 737
12 315
27 710

Patróni Behu
Beh pre život aj tento rok podporili známe osobnosti. Patrónmi boli:
Jozef Vajda, Vladimír Labant, Eva Pavlíková, Ján Greššo, Martin Babjak, Lucia Medeková, Ľubomír Sekeráš a Katka
Knechtová

Sociálny marketing
Nadácia Tesco sa venuje rôznym formám sociálneho marketingu, keďže je to veľmi účinná forma, ako komunikovať
urgentnú potrebu pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie súčasné
a v neposlednom rade pomôcť získať peniaze na reálnu pomoc.
Najúspešnejšou akciou sociálneho marketingu bola predajná kampaň organizovaná v obchodoch Tesco s partnerom
Procter and Gamble. Prostredníctvom predaja niektorých vybraných výrobkov z celého portfólia značiek spoločnosti
Procter & Gamble, ktorá z predaja každého výrobku venovala 4 centy predchodcovi nadácie Fondu Tesco, sa podarilo
vyzbierať 115 262 €.
Ďalšie úspešné predajné kampane organizované v Tescu boli s partnermi Colgate-Palmolive a Unilever Slovensko, s.r.o.,
pričom sme vyzbierali 26 577 €.
Takto získané financie boli venované UNICEF-u, ktorý z vyzbieraných prostriedkov kúpil vakcíny proti šiestim smrteľným
chorobám do Ázie. (Už 5 € stačí na kúpu a prepravu 1 vakcíny proti šiestim smrteľným chorobám do Ázie a zachránil sa tak
jeden život dieťaťa.) Tiež sme finančne podporili sumou 82 000 € grantové konanie „Aby všetky deti mali šancu“.

Grantové konanie
V roku 2011 vyhlásila Nadácia Tesco v spolupráci s Tesco Stores SR, a.s., a Nadáciou Pontis 2 grantové konania:
- Aby všetky deti mali šancu
- Tesco pre zdravšie mestá
Grantové konanie „Aby všetky deti mali šancu“ bolo podporené finančnými prostriedkami získanými v sociálnom
marketingu. Cieľom tohto grantového programu bolo zlepšiť kvalitu života hendikepovaných a sociálne znevýhodnených
detí a mládeže. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je podpora variability sociálnych služieb, inštitucionálna podpora
zariadení a organizácií.
Beh médiá priťahoval
Beh si získal vyše 12 000 fanúšikov na Facebooku. Zaznamenali sme vyše 200 mediálnych výstupov.

Nadácia Tesco podporila finančným grantom neziskové organizácie zamerané na:
• budovanie bezbariérového prostredia
• vzdelávanie a osobný rozvoj
• integráciu do spoločnosti vďaka rozvoju voľnočasových aktivít
• asistentskú formu pomoci v oblasti poradenstva
Pri hodnotení projektov nám pomáhali externí hodnotitelia, odborníci na danú tému. Aj vďaka nim išli financie tam, kde ich
najviac potrebujú. Spolu sme rozdali 82 800 € a podporili sme 23 projektov so sociálno-zdravotnou témou.

Organizácia
Občianske združenie ATHÉNA, Hnúšťa
Špeciálna základná škola, Partizánske
Obec Necpaly
Čarovný prútik, Sekule
Špeciálna ZŠ pre žiakov s autizmom, Bratislava
Občianske združenie Chrobáčik, Ždaňa
Materská škola, Tlmače
Špeciálna ZŠ internátna, Prievidza
Centrum voľného času, Turzovka
Základná škola, Gemerská, Košice
OZ Krištáľ, Nové Zámky
Mesto Žilina
Nožička OZ, Banská Bystrica
Domov sociálnych služieb v Osadnom
Benefičné združenie slabozrakých detí, Bratislava
Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka, Košice

Projekt
Rozumieme si
Efektívne využívanie prestávok a voľného času po vyučovaní
Dajte nám šancu
Rehabilitačné pomôcky – základná výbava rehabilitačnej miestnosti
Pre naše deti
Buďme si rovní
Relaxačná miestnosť
Snoezelen
Tvorivé dielne – miesto pre všetkých
SARA je náš veľký pomocník
Cesta k práci, cesta k hline
Kúpa diagnosticko-rehabilitačného prístroja na zlepšenie zraku
detičiek v Detskom sanatóriu – jasliach
Kúpa prístroja MotoMed Gracile
Zriadenie keramickej dielne
Pocitový raj
Poradenstvo bez bariér

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými deťmi, Tureň

Špeciálne zriadenie pre autistov

Spojená škola internátna v Leviciach
TICHO v TME detí v Červenici n.f.
ZŠ s materskou školou, Martin
Komunitné centrum v Nitre
Detský fond SR, Bratislava
ZŠ s materskou školou, Kalná Roztoka č. 169
Návrat, o.z., Bratislava
Bez bariér, n.o., Prešov
Ulita, o.z., Bratislava

Snoezelen – priestor pre všetkých
Snoezelen pre hluchoslepé deti
Cez krásne prežívanie k ľahšiemu učeniu
Spolu
Projekt tri, štyri – podpora životných zručností
Dajme deťom krídla
Rodiny potrebujú pomoc a ochranu
Krása šarišských remesiel ako dedičstvo šikovných rúk
Komunitné centrum Kopčany – Vyrovnávanie šancí

Finančné prostriedky na projekt „Tesco pre zdravšie mestá“ išli z 2 % daní od spoločnosti Tesco Stores
SR, a.s., a v spolupráci s Nadáciou Pontis sme podporili 39 projektov zameraných na ozeleňovanie miest,
separáciu a recykláciu odpadu a všetky projekty museli spĺňať komunitné a dobrovoľnícke princípy.
O grant sa mohli uchádzať:
- Mimovládne organizácie
- Miestne samosprávy
- Materské a základné školy
Celkovo bola na tento účel prerozdelená suma 89 488 €.

Charitatívne zbierky
V obchodoch Tesco úspešne zorganizovali svoje charitatívne zbierky viaceré neziskové organizácie,
ktorým sa spolu podarilo vyzbierať vyše 135 000 €.

Zbierka na pomoc hemofilikom organizovaná Slovenským hemofilickým združením
Pri príležitosti Svetového dňa hemofílie zorganizovalo Slovenské hemofilické združenie
v 23 vybraných obchodoch Tesco verejnú finančnú zbierku. Aktivistom sa podarilo vyzbierať
6 403,69 €. Zbierka trvala tri dni od 7. do 9. apríla 2011 a výťažok bol použitý na rehabilitačné
tábory pre hemofíliou postihnuté deti a dospelých.

Zbierka Deň narcisov Ligy proti rakovine
15. apríla 2011 sa uskutočnila zbierka s názvom Deň narcisov v 79 obchodoch Tesco po celom
Slovensku. Nadácia Tesco v spolupráci s Ligou proti rakovine aj predchádzajúci rok podporila
myšlienku boja proti onkologickým ochoreniam. V tento deň si mohli zákazníci obchodov
Tesco pripnúť na svoj odev narcis a vyjadriť tak spolupatričnosť a podporu onkologickým
pacientom. Čistý výnos zbierky v obchodoch Tesco bol 35 600 €.

Zbierka Dni nezábudiek Ligy za duševné zdravie
V dňoch 7. a 8. októbra 2011 organizovala Nadácia Tesco v spolupráci s Ligou za duševné
zdravie v 52 Tesco prevádzkach verejnú finančnú zbierku ku Dňu nezábudiek. Darcovia boli
za finančný príspevok obdarení modrým kvetom – nezábudkou ako symbolom duševného
zdravia. Vyzbieraná suma 9 471,15 € bola venovaná na liečbu detí trpiacich duševnými
ochoreniami.

Zbierka Hodina deťom – Uličnica organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska
11. novembra 2011 mali zákazníci možnosť v 54 obchodoch Tesco podporiť verejnú finančnú
zbierku Hodiny deťom s názvom Uličnica, ktorú po prvýkrát organizovala Nadácia Tesco
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Na podporu detí a mládeže sa podarilo vyzbierať
5 474 €.

Vianočná zbierka Slovenskej humanitnej rady
Sumu 77 481,72 € vyzbierali dobrovoľníci z 29 neziskových organizácií v 39 Tesco obchodoch po celom Slovensku.
Najvyššiu sumu 10 859 € sa podarilo získať nadácii Krajina harmónie Žilina. Vianočná zbierka pod názvom Pomôžte spolu
s nami sa konala v sieti Tesco počas štyroch adventných víkendov od 24. novembra 2011 do 18. decembra 2011. Vyzbieraná
suma bola venovaná na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Dary
V prvej polovici roka 2011 sa nám podarilo ošatiť veľké množstvo sociálne slabších ľudí. Venovali sme potraviny,
kozmetiku a textil Slovenskému Červenému krížu, ktorý presne vedel, komu konkrétny tovar darovať.
Hračkami, textilom a iným spotrebným tovarom sme zásobili Slovenskú humanitnú radu a občianske združenie
Maják v Zlatých Moravciach.
V lete sme zorganizovali 4. ročník charitatívno-športovej akcie Beh pre život, z ktorej celý výťažok, t. j. 70 148 €,
išiel na kúpu prístroja na výskum rakoviny ELISpot.
V decembri sme darovali mikulášske balíčky deťom v zariadeniach: ZDS ZO Košice, Materskej škole pri zdravotnom
zariadení Limbová, Materskej škole v Chorvátskom Grobe a balíčky išli aj do Prezidentského paláca na Mikulášsku
slávnosť pre deti z vybraných detských domovov.

Menšie charitatívne zbierky v roku 2011:
Sloboda zvierat zorganizovala 4. 10. 2011 zbierku v HM Tesco Nitra na pomoc týraným zvieratám. Spolu vyzbierali 100 €.

V polovici decembra sme finančne, ako aj vecnými darmi, podporili 29. ročník benefičného koncertu Úsmev ako dar.
20. a 21. 12. uskutočnila zbierku Cirkevná MŠ Márie Mazzarellovej v prevádzke HM Bratislava-Petržalka. Počas 2 dni
vyzbierali 288,76 €, ktoré použili na obnovu MŠ.
Od decembra do marca 2012 prebiehala v niektorých Tesco prevádzkach zbierka Štvorlístok nádeje, ktorej výťažok išiel
na onkologicky chorých pacientov. Prvý mesiac vyzbierali 506,70 €.

Kúpili sme vianočné darčeky pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré do Tesca poslali listy Ježiškovi...

Ku koncu roka sme potraviny a drogéiu darovali spoločnosti Misionárky lásky, kde sa starajú o chorých
bezdomovcov, a krízovému centru Maják nádeje v Bratislave, ktoré tovar rozdelilo medzi bezdomovcov a osamelé
a týrané matky žijúce v centre.
Nezabudli sme v zime ani na zvieratá. Potravu sme darovali pre psy a mačky v útulku Slobody zvierat na
bratislavských Poliankach.

zbierali sme odpadky na lúke na Zlatých pieskoch v Bratislave, pomáhali sme Novomestskej kultúrnej spoločnosti,
nadácii Krajina harmónie, prideľovali sme šatstvo bezdomovcom v občianskom združení DEPAUL, odpratávali sme sneh
v stredisku soc. služieb na Uhlisku,
vypomáhali sme v Detskom domove v Bratislave, v Detskom domove Horný Kelčov, v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda,
v stredisku soc. služieb v Skalici, upratovali sme priestory v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových
Zámkoch, piekli sme a pripravovali vianočný večierok v spojenej škole v Pezinku.
Boli sme tiež v DS Lastovička, v Arche n.o., v Dome seniorov Lamač, v Sociálnom dome pre týrané ženy v Rajeckých
Tepliciach, upratovali sme exteriér v DSS Slniečko
Pomáhali sme v materskom centre Mamina, v OZ Materské centrum Gombíkovo v Revúcej, v materských školách
v Kalinove, Nitre, Zlatých Moravciach, Prievidzi, vo Vrútkach, vo Zvolene, v Martine, v Rimavskej Sobote, Ružomberku,
v MŠ Jasovce, v OZ pri Materskej škole, Tekovská, Bratislava, čistili sme exteriér a natierali preliezačky v Materskej škole
v Detve.

Dobrovoľníctvo zamestnancov
Nadácia Tesco v spolupráci so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s., zabezpečuje dobrovoľnú
jednorazovú výpomoc zamestnancov.
V rámci firemného dobrovoľníctva naši zamestnanci pomáhajú vo viacerých neziskových organizáciách naprieč celým
Slovenskom spoluobčanom odkázaným na pomoc iných.
Každá prevádzka Tesco spolupracuje s aspoň jednou neziskovou organizáciou v lokalite, kde pôsobí.

Pomáhali sme aj zvieratám.
Upratovali sme v útulku OZ Dajme šancu, v karanténnej stanici pre psy Dolný Kubín, vzali sme na prechádzku psy z útulku
Cerberus, upratovali sme v hipoterapeutickom centre Hipony.

Zapojili sme sa do projektov: „Naše mesto“, „Obnova banskoštiavnickej kalvárie“,
Neobišli sme ani športové kluby FK Slovan Duslo Šaľa, športový klub Benecol, Poprad klub SM pri SZSM a ďalšie neziskové
organizácie.
Veľa našich zamestnancov sa počas roka zapája do darcovstva krvi.

O spoločnosti Tesco Stores, a.s.,
SR, zakladateľovi Nadácie
Deň srdca
Aj tento rok, presne 29. septembra 2011 návštevníci Tesco prevádzok mohli spoznať kódy svojho zdravia. Mohli si
dať bezplatne zmerať hodnoty svojho krvného tlaku, cholesterolu, obvodu pása a vypočítať BMI, ktorý prezradí, či
má človek správnu hmotnosť, či netrpí nadváhou alebo dokonca obezitou.
Čo je cieľom Dňa srdca?
Základnou myšlienkou Dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení
kardiovaskulárneho systému a tiež prostredníctvom zdravotného štýlu propagovať možnosti prevencie ich predčasného
vzniku.
Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka
organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). Od tohto ročníka pripadá vždy na dátum 29. 9.
a na Slovensku si ho pripomíname už od roku 2000. Deň srdca organizuje Slovenská nadácia srdca a v sieti Tesco obchodov
už po druhý raz v spolupráci s Nadáciou Tesco. Ide o súčasť kampaní MOST – Mesiac o srdcových témach.
Prečo sa generálnym partnerom stala Nadácia Tesco?
Nadácia Tesco zastrešuje širokú oblasť spoločenskej zodpovednosti a sústavne sa venuje projektom, ktoré podporujú
zdravý životný štýl. K dominantným aktivitám v tejto oblasti patrí Beh pre život, ktorého celý výťažok ide prostredníctvom
Nadácie Výskum rakoviny na kúpu prístrojov na onkologické vyšetrenia. Profilácia Nadácie Tesco v oblasti podpory
zdravého životného štýlu je natoľko výrazná, že sa stala v tomto roku po prvý raz generálnym partnerom projektu Deň
srdca. Inou veľmi populárnou aktivitou, do ktorej sa zapájajú stovky dobrovoľníkov, je grantový projekt Tesco pre zdravšie
mestá.

Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996
a v súčasnosti prevádzkuje 120 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 22 expresov, 58 hypermarketov, z toho 7 Extra,
35 supermarketov a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove
a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov
so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy
najmä pre deti. So svojimi vyše 9 500 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom
na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa
obchodom pre všetkých.
Za projekt Plán zodpovedného susedstva získala spoločnosť Tesco v apríli 2008 hlavnú cenu v prestížnej súťaži Via Bona
Slovakia 2008 organizovanej Nadáciou Pontis. Okrem hlavnej ceny získala spoločnosť Tesco aj zelenú cenu za projekt
v oblasti životného prostredia – prvý unikátny energeticky úsporný obchod Tesco v Rajci.
V rokoch 2006, 2008 a 2009 sa spoločnosť TESCO zapojila do rebríčka TOP Firemný filantrop, kde sa umiestnila dvakrát
na piatom a raz na štvrtom mieste. V roku 2008 získala ocenenie v kategórii najväčší firemný darca v pomere k hrubému
zisku.
V októbri 2011 získala spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., 2. miesto v rebríčku TOP Firemný filantrop. Počas celého roka
venovala spoločnosť najmä prostredníctvom Nadácie Tesco vyše 911 000 eur prevažne neziskovým organizáciám na
filantropické a verejnoprospešné aktivity. Do finálnej sumy sa započítavajú výlučne finančné a nefinančné dary poskytnuté
samotnou spoločnosťou na verejnoprospešné účely. Sumy nezahŕňajú 2 % z dane a sponzorské príspevky.

Tesco podporuje zdravý životný štýl aj vlastnými značkami...
Tesco vo svojich obchodoch ponúka vlastné značky podporujúce zdravé stravovanie a zdravý životný štýl Tesco Healthy
Living s nižším obsahom tuku a soli a jeho novú verziu Tesco Light Choices, ako aj výrobky v kvalite bio Tesco Organic.
Aby ľudia športovali aj doma, Tesco uviedlo vlastnú značku športového náčinia Tesco One Body. Tesco ako jeden z prvých
reťazcov zaviedol jednoduchšie nutričné označenie na potravinách, ktoré je na všetkých obaloch tovarov vlastnej značky.

V roku 2010 bolo Tesco ocenené za dlhodobú podporu projektu Na veku záleží a v roku 2011 získala zamestnankyňa Tesca
1. miesto v tomto projekte.
Projekt Na veku záleží gestorsky zastrešuje Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Podstata projektu spočíva v zamedzení
dostupnosti tabakových výrobkov maloletým. Projekt je tiež postavený na osvete a vzdelávaní a významnú rolu v ňom
zohrávajú ľudia z maloobchodu. Tesco dlhodobo poskytuje pri pokladniach vo svojich obchodoch komunikačný priestor
na umiestnenie brožúrok, letáčikov, nálepiek so zákazom predávať cigarety osobám mladším ako 18 rokov. Tesco tiež
preškolilo svojich zamestnancov, ako odoprieť predaj tabaku a tabakových výrobkov maloletej osobe a ako správne
overovať vek kupujúcich tabakové výrobky.
V tomto roku získala prvé miesto v projekte Na veku záleží Ľubica Orišková, zamestnankyňa Tesco Stores SR, Žiar nad
Hronom.

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

Tesco postavilo v Rajci energeticky úsporný obchod, slávnostne otvorený 13. septembra 2008. Tento obchod je unikát
nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
Na jeho výstavbu bol použitý prírodný materiál drevo, ovčia vlna a lisovaná slama.
Nové technológie, ako solárne kolektory na ohrievanie, sú použité aj na prevádzku, znížilo sa osvetlenie predajnej plochy,
zachytáva sa dažďová voda, aby sa potom využila v prevádzke.

Oblasť ochrany životného prostredia
Táto oblasť zaznamenáva prevratné zmeny a púta pozornosť širokej verejnosti. Tesco je lídrom na trhu v mnohých
aspektoch tejto globálnej problematiky a podporuje aktivity, ktoré znižujú negatívny vplyv našich vlastných aktivít na ŽP
a tiež uhlíkovú stopu našich zákazníkov. Tesco triedi a recykluje odpad, znižuje spotrebu energií a znižuje emisie CO2.
V roku 2007 bol prijatý plán, ako dosiahnuť ciele do roku 2020, pričom bol rozmenený do viacerých KPI´s, ktoré sú odvtedy
pravidelne sledované a vyhodnocované.
V oblasti distribúcie sa začali kupovať viac ekologické vozidlá a bol implementovaný nový počítačový systém, ktorý
efektívnejšie manažuje vyťažovanie vozidiel. Bol tiež spustený projekt spoločného vyťažovania kamiónov s niektorými
dodávateľmi, aby sa zamedzilo jazdám naprázdno.
V roku 2011 boli vymenené všetky zvyšné ťahače (celkovo ich je 80) v rámci distribučných aktivít za autá s normou EURO6,
ktoré garantujú najnižšie možné emisie a najvyššiu možnú ochranu životného prostredia. Nové menšie nákladné autá sa
kupujú len s CNG pohonom (tieto vozidlá zásobujú Expres formáty najmä v Bratislave). Tým sa podarilo splniť cieľ znížiť
emisie CO2 z autodopravy o 50 % o rok skôr, ako bolo plánované.
Prepracované boli aj plány vyťaženosti jednotlivých áut. V rámci roka 2011 sme zvýšili priemerné vyťaženie vozidiel z 1600
na 1900 kartónov na jeden závoz, čo je nárast 18,75 %. Našli sme tiež 5 ďalších partnerov, s ktorými spolupracujeme
v oblasti BKH (backhaulingu – spätné vyťaženie), čím sme znížili počet naprázdno najazdených kilometrov o ďalších 8 %.
Znížili sme maximálnu rýchlosť vozidiel (obmedzovač rýchlosti) na 85 km/hodina, čím sme znížili emisie o 4 – 6 %.
Priamo na čerpacej stanici v DC Beckov sme inštalovali predaj AD-BLUE (priemyselná močovina), ktorá sa používa pre
motory vozidiel v emisnej triede EURO6 a pomáha znižovať ich spotrebu o cca 8 – 10 %. Aj externé dopravné spoločnosti
tak môžu využívať túto inováciu na zníženie vplyvu svojej činnosti na externé prostredie.
V oblasti úspory CO2 na predajnej ploche sme pri všetkých novootvorených prevádzkach znížili emisie kumulatívne už
o 38 % (vs. 2006) a pri súčasných obchodoch a distribučných centrách o ďalšie 3 % na
celkových 14 %.

Všetkými opatreniami chce Tesco znížiť uhlíkovú stopu do roku 2020 o 50 %. Niektoré z týchto technológií sa používajú
regulárne pri výstavbe nových obchodov.

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

Finančné údaje
(stav k 31. 12. 2011)
Základné imanie: 6 638,00 e
Krátkodobý finančný majetok na bežnom bankovom účte: 95 154,00 e
Pohľadávky: 162 240,00 e
Záväzky: 12 053,00 e
Nadácia Tesco nevlastní žiaden hnuteľný alebo nehnuteľný majetok.
Nadácia Tesco neprijala žiadne príspevky v rámci 2 % z dane z príjmov.
Nadácia Tesco neevidovala žiadne úvery ani pôžičky.

Výnosy Nadácie Tesco v roku 2011
Sociálny marketing so spoločnosťou Procter and Gamble
Príspevky od zriaďovateľa, spoločnosti Tesco STORES SR, a.s.
Sociálny marketing so spoločnosťou Colgate-Palmolive
Sociálny marketing so spoločnosťou Unilever
Dary od Fondu Tesco
Prijaté bankové úroky
Kurzové zisky
Iné príjmy

115 262,00
313 600,00
2 450,00
22 892,76
53 312,00
136,00
2,00
229,24

Spolu

507 884,00
Výdavky Nadácie Tesco v roku 2011

Príspevky Beh pre život
Malé granty
Nadácia pre deti Slovenska
Drobné darcovstvo
Vianočná zbierka
Účtovné služby a audit
Reklamné, mediálne a propagačné služby
Ostatné služby
Spotreba materiálu EUR
Ostatné dane a poplatky
Dary
Bankové poplatky
Overenie účtovnej závierky
Kurzové straty počas účtovného obdobia
Spolu

4 974,00
5 000,00
25 669,60
4 052,00
250,00
3 232,00
189 106,40
13,00
34 164,00
26,00
1 156,00
257,00
500,00
115,00
268 515,00
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