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Products – food donations

Každý deň prinášame našim 
zákazníkom niečo navyše.
Naším cieľom je prinášať skvelú hodnotu, aby si každý mohol užiť kvalitné potraviny za dostupné 
ceny. Skvelá hodnota však nie je len o skvelých cenách. Zahŕňa tiež vytváranie hodnoty v širšom 
zmysle slova, príspevok pre komunity a celú spoločnosť.

Veríme, že aj prostredníctvom malých krokov dokážeme urobiť 
veľkú zmenu pre našich kolegov, zákazníkov aj komunity. Inšpirá-
ciou pre Plán malých pomocí, ktorý sme predstavili v roku 2017, 
bola práve jedna z našich hodnôt, „aj malá pomoc môže mať veľký 
význam“. Jeho cieľom je spojiť úsilie a zamerať naše aktivity na 
riešenie sociálnych a environmentálnych výziev, na ktorých záleží 
našim zákazníkom, kolegom, dodávateľom a ďalším zainteresova-
ným stranám. Na Slovensku prinášame naše služby každý týždeň 
viac ako 2 miliónom zákazníkov, ktorí nám hovoria, že chcú, aby 
sme prinášali zdravé, cenovo dostupné a trvalo udržateľné pro-

dukty. Zároveň im záleží aj na tom, aby sme sa starali o našich ko-
legov a komunity, v ktorých pôsobíme. Identifikovali sme tri oblasti, 
ktoré vieme najviac pozitívne ovplyvniť – ľudia, produkty a miesta. 
Tieto piliere našej spoločenskej zodpovednosti stoja na pevných 
základoch – východiskách našej stratégie. Riešenie týchto výziev je 
veľmi dôležité preto, aby sme mohli naplniť účel nášho podnikania: 
„Každý deň prinášať našim zákazníkom niečo navyše“. Plán malých 
pomocí je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou biznis plánov 
celej Tesco skupiny, na každom trhu máme presne stanovený plán, 
ako môžeme prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov.

Tesco na Slovensku.
TESCO STORES SR, a. s. je súčasťou skupiny Tesco 
PLC, medzinárodnej spoločnosti zo Spojeného 
kráľovstva. Na Slovensku pôsobíme už od roku 1996 
a prevádzkujeme 150 obchodov, 18 čerpacích staníc 
a 3 distribučné centrá.

O nás

Kontaktujte nás.
V prípade akýchkoľvek otázok o Pláne malých 
pomocí či informáciách v tejto správe nás mô-
žete kontaktovať prostredníctvom formulára na 
internetovej stránke www.tesco.sk.

Naša stratégia

„Aj malá pomoc môže mať veľký význam“ je jedna z hlavných hodnôt našej spoločnosti. Zahŕňa 
všetky tie drobnosti, ktoré robíme každý deň pre našich kolegov po celom svete, v tisíckach komunít, 
v ktorých Tesco pôsobí, a pre milióny zákazníkov, o ktorých sa staráme. Táto hodnota je srdcom Plánu 
malých pomocí, ktorý opisuje náš prístup k environmentálnym a sociálnym výzvam, na ktorých záleží 
najviac našim zákazníkom, kolegom a komunitám.

Aj malá pomoc môže mať 
veľký význam.

Ľudia.
Pomáhame našim kolegom uspieť tým, 
že im ponúkame flexibilitu pri práci, 
potrebné zručnosti a zodpovedajúce 
odmeny.

Miesta.
Pomáhame našim komunitám 
prosperovať tým, že prispievame 
k pozitívnej zmene, finančne aj sociálne. 

Produkty.
Zodpovedná výroba a partnerstvá
Chceme prinášať trvalo udržateľné 
a cenovo dostupné produkty pre všetkých.
Zdravie
Podporujeme zdravý životný štýl našich 
kolegov a pomáhame našim zákazníkom robiť 
zdravšie rozhodnutia pri každom nákupe.
Plytvanie potravinami
Chceme prispieť k zníženiu potravinového 
odpadu vo svete na polovicu do roku 2030.
Obaly
Snažíme sa nepoužívať viac plastových 
obalov, ako je potrebné a využívať obaly len 
z udržateľných zdrojov, ktoré sú opakovateľne 
použiteľné alebo recyklovateľné.

Východiská našej stratégie.
Klimatické zmeny | Kybernetická bezpečnosť | Etické riadenie spoločnosti

Zdravie a bezpečnosť | Bezpečnosť potravín
Viac informácií: www.tesco.sk 

Po vypočutí všetkých zainteresovaných strán sme identifikovali tri oblasti, ktoré vieme najviac pozitívne ovplyvniť a dosiahnuť 
viditeľný rozdiel – ľudia, produkty a miesta. Tieto piliere sú ukotvené v oblastiach, kde dodržiavanie prísnych štandardov 
považujeme za samozrejmosť a zadefinovali sme ich ako východiská našej stratégie. 

www.tesco.sk

Fakty a čísla.
Na Slovensku pôsobíme od roku 1996 | Prevádzkujeme 150 obchodov | Pracuje pre nás 10 000 kolegov

Spolupracujeme s 1 800 dodávateľmi | Každý týždeň u nás nakúpi približne 2 milióny zákazníkov 
Získali sme 5 prestížnych ocenení Via Bona za spoločensky zodpovedné podnikanie
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Skvelé miesto na prácu.

Ľudia

Skvelé miesto na prácu znamená pre každého niečo iné. U nás v Tescu to znamená, že sa snažíme 
podporovať našich kolegov vo všetkom, čo chcú dosiahnuť.

Zamestnávame viac ako 450 000 ľudí po celom svete, 
z toho 10 000 na Slovensku. Chceme, aby sa naši kolegovia 
mali čo najlepšie v práci aj doma. Je pre nás dôležité, 
aby sme mali zdravých a spokojných kolegov. Snažíme sa 
zabezpečiť, aby mali naši kolegovia prístup k širokej ponuke 
benefitov so zameraním na vyvážený životný štýl a zdravie. 
Kolegov podporujeme v rôznych životných situáciách, 
dávame im možnosť flexibilne si zvoliť pracovné podmienky 
tak, aby čo najviac vyhovovali ich životnému štýlu. Chceme, 
aby všetci naši kolegovia mohli byť sami sebou a dosiahnuť 
svoj potenciál. Naším cieľom je pomáhať kolegom, aby boli 
v Tescu úspešní, ale tiež, aby naplnili svoje ambície aj mimo 
práce.

Snažíme sa, aby naši kolegovia disponovali všetkými 
zručnosťami potrebnými pre naplnenie svojich ambícií. 
Chceme, aby sa naši noví kolegovia cítili vítaní, preto sme pre 
nich vytvorili projekt Buddy. Každý dostane svojho Buddyho 
– skúseného kolegu, ktorý bude vždy pripravený pomôcť, 
poradiť či ísť na obed.

82 % kolegov na Slovensku súhlasí, že 
v Tescu majú príležitosť učiť sa a ďalej sa 
rozvíjať.

Zdravie našich kolegov berieme vážne, preto im pravidelne 
prinášame kampaň Buď.Fit. Posledná kampaň prebehla 
v januári a jej ústrednou témou bolo zvládanie stresu 
pomocou lepšieho spánku, cvičenia a zdravého stravovania.

79 % kolegov na Slovensku súhlasí, že 
Tesco im pomáha žiť zdravo, a 85 % 
potvrdilo, že majú možnosť prispôsobiť 
prácu svojmu životnému štýlu.

Snažíme sa vytvárať inkluzívne prostredie, kde je každý vítaný 
a môže byť sám sebou bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, 
svetonázor, etnický alebo národnostný pôvod, štátnu príslušnosť, 
pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné znevýhodnenie či 
politické názory. Zabezpečujeme Dobrú linku pomoci, ktorá 
formou konzultácií a poradenstva poskytuje podporu našim 
kolegom v náročných situáciách v pracovnom aj osobnom živote. 

Naši kolegovia sú pre nás na prvom mieste, pričom si ceníme 
a podporujeme rozmanitosť.  Naším cieľom je vytvoriť miesto 
pre každého a naše „firemné DNA“ je založené na princípe, 
že všetci sú u nás vítaní. V rámci našej firemnej kultúry bežne 
zamestnávame ľudí z rómskej komunity. Zároveň sa aj aktívne 
podieľame na špecializovaných programoch zameraných 
na zamestnávanie Rómov, ktorí na začiatku nespĺňajú všetky 
potrebné kritériá na vstup do zamestnania. Za tieto aktivity 
sme boli nominovaní na cenu Roma Spirit 2018.
Sme hrdí, že naša kultúra umožňuje všetkým našim 
kolegom, aby v Tescu profesijne rástli a ďalej rozvíjali svoju 
kariéru.

90 % kolegov na Slovensku potvrdilo, že
v Tescu vládne kultúra inklúzie a cítia,
 že ich okolie akceptuje bez predsudkov.

Ľudia

Na Slovensku pracujeme na tom, aby bolo Tesco 
vnímané ako skvelé miesto na prácu, a preto 

pravidelne investujeme do odmien kolegov a do: 

Tesco Anjel.
Tento výnimočný program uviedli do života 
kolegovia z Tesca na Slovensku  ešte v roku 
2013, keď kolegyňa z Prievidze následkom 
úrazu upadla do bdelej kómy a  kolegovia 
z okolitých obchodov jej prispeli na liečbu. 
Tak vznikol Tesco Anjel, ktorý odvtedy pomáha 
na celom Slovensku.  
Pomoc pre kolegov spočíva v získavaní 
finančných prostriedkov formou každoročnej 
finančnej zbierky a tiež prostredníctvom 
príspevkov od kolegov, ktorí sa rozhodnú zasielať 
dobrovoľnú finančnú sumu. K vyzbieranej 
sume spoločnosť Tesco vždy finančne prispeje 
a vyzbieranú sumu zdvojnásobí. Financie sú 
každý mesiac prerozdelené tým žiadateľom, 
ktorí sa ocitli v ťažkej situácii a potrebujú podať 
pomocnú ruku. 

Školení určených pre našich 
kolegov (50 000 hodín venovaných 
školeniam počas roka), do 
programov manažérskeho rozvoja 
a duálneho vzdelávania.

Budovania kultúry, v ktorej je menej 
hierarchie a vládne priateľská 
atmosféra. Tímy úzko spolupracujú, 
čo podporujú aj otvorené moderné 
priestory  a rôzne diskusné fóra, kde 
môžu otvorene vyjadriť svoj názor. 

Programu zameraného na zdravý 
životný štýl, ktorý kolegom 
prináša športové súťaže, 
workshopy či zdravé desiaty plné 
ovocia zadarmo. 
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Zodpovedná výroba  
a partnerstvá.

 Produkty - zodpovedná výroba

Tento plán nám umožňuje budovať spoločnosť, ktorá pomáha zákazníkom robiť zdravšie rozhodnutia 
a užiť si dobrú kvalitu a udržateľné produkty za dostupné ceny.

Ako zodpovedná spoločnosť sa snažíme minimalizovať vplyv našich 
produktov na životné prostredie a robíme všetko pre to, aby boli 
pri ich výrobe dodržiavané ľudské práva pracovníkov v našom 
dodávateľskom reťazci. Základom nášho dodávateľského reťazca 
sú silné partnerstvá založené na dôvere. Naším cieľom je ponúkať 
udržateľné potraviny za dostupné ceny pre všetkých. Preto 

aktívne pristupujeme k riešeniu kľúčových výziev v oblasti výroby 
a spotreby potravín. Prieskumy v strednej Európe ukázali zvýšenie 
spokojnosti dodávateľov vo všetkých oblastiach spolupráce. 
89 % dodávateľov na Slovensku potvrdzuje, že Tesco 
platí načas. 83 % respondentov sa vyjadrilo, že Tesco 
komunikuje dobre a v prípade potreby je vždy k dispozícii.

Počúvame našich partnerov – dodávateľov:

Pravidelne organizujeme anonymné 
prieskumy spokojnosti, aby dodávatelia 
mali možnosť dať nám spätnú väzbu. 
Na základe výsledkov prieskumu 
sme vytvorili nový tím – „Supplier 
Engagement Team“, ktorý pomáha 
zlepšovať spoluprácu a vzájomné 
porozumenie.

Prevádzkujeme aj Linku pomoci, 
nástroj určený na vyriešenie 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
spolupráce s Tescom do 48 hodín. 
Linka slúži ako jednotný kontaktný bod 
pre dodávateľov.

Pravidelne ich informujeme o našich 
aktivitách prostredníctvom rôznych 
komunikačných kanálov: newslettera 
a konferencií pre dodávateľov. Obnovili 
sme medzinárodnú Linku ochrany 
dodávateľov, kde môžu dodávatelia 
bezplatne, dôverne a bez obáv vysloviť 
svoje znepokojenie.

Naši dodávatelia sa o svoje názory 
a poznatky môžu podeliť cez platformu 
„Supplier Network“. Platforma slúži aj 
na výmenu informácií a osvedčených 
postupov v oblasti udržateľnosti.

1.

3.

2.

4.

Produkty - lokálni dodávatelia

Jedinečné chute Slovenska.
So slovenskými dodávateľmi budujeme dlhodobé partnerstvá,  
pričom špeciálnu starostlivosť venujeme malým dodávateľom 
a farmárom. Preto sme vo vybraných obchodoch vytvorili 
priestor, kde nájdu naši zákazníci svoje obľúbené lokálne 
výrobky na jednom mieste pod názvom Jedinečné chute 
Slovenska. Sortiment potravín sa zameriava na lokálnosť, 
a preto konkrétna ponuka v obchode závisí od možností 
dodávateľov v danom regióne. 

Tento program sme spustili v roku 2017 s cieľom podporiť farmárov 
a malých a stredných dodávateľov a tak potvrdiť náš záväzok voči 
lokálnym partnerom na Slovensku. Ide o unikátny program v rámci 
Tesca v strednej Európe, v rámci ktorého sme malým producentom 
vyšli v ústrety a pripravili sme pre nich špeciálne podmienky, aby 

s nami mohli spolupracovať a rásť. Začínali sme s 500 produktmi od 
50 dodávateľov v 20 najväčších obchodoch na Slovensku. Aktuálne 
ponúkame takmer 900 produktov od takmer 100 dodávateľov, 
ktoré sú dostupné už v 41 obchodoch. Najpopulárnejšími produktmi 
sú čerstvé výrobky – napríklad syrové a mliečne výrobky či klobása 
z mangalice. Na podporu týchto dodávateľov a ich produktov 
organizujeme viaceré akcie, ako sú ochutnávky produktov pre 
kolegov či pre zákazníkov. 

Tento program priniesol mnohým slovenským dodávateľom 
úspech, napríklad firma Agrokarpaty, ktorá vyrába bylinkové 
čaje, aj vďaka spolupráci s Tescom, môže stabilne zamestnávať 
viac ako 50 ľudí a sezónne až 20 brigádnikov. Spoločnosti tiež 
medziročne narástol obrat o desatinu.

www.tesco.sk/lokalni-dodavatelia/
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Produkty - zdravie

Boj proti plytvaniu potravinami.
Potravinový odpad je globálny problém. Podľa štatistík OSN až jedna tretina svetovej produkcie jedla 
skončí ako odpad, pričom 1 z 9 ľudí vo svete ide spať hladný. Z pohľadu životného prostredia sú 
potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov.

• Zabezpečiť, aby žiadne jedlo vhodné na ľudskú spotrebu 
neskončilo v našich obchodoch ako odpad.

• Znížiť množstvo potravinového odpadu v našich obchodoch 
do roku 2030 o polovicu.

• Spolupracovať a nadväzovať partnerstvá s našimi 
dodávateľmi s cieľom znížiť  množstvo potravinového 
odpadu o polovicu.

• Pomôcť znížiť množstvo potravinového odpadu 
v domácnostiach o polovicu do roku 2030 na všetkých 
trhoch, kde pôsobíme.

Naše ciele v boji proti plytvaniu potravinami:

Produkty – boj proti plytvaniu potravinami

Tesco, ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov na 
svete, si uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu 
potravinami. Z tohto dôvodu sme prijali za svoj cieľ udržateľného 
rozvoja OSN 12.3 znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu 
v celom dodávateľskom reťazci, od farmy až po tanier, vo 
všetkých krajinách, kde pôsobíme. Tak ako sa snažíme znižovať 
potravinový odpad v našich obchodoch, pomáhame aj našim 
dodávateľom a zákazníkom plytvať menej. V roku 2017 sme 
na Slovensku predstavili nový sortiment ovocia a zeleniny pod 

názvom „Perfectly Imperfect“. Cieľom bolo pomôcť dodávateľom 
predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu, ktoré by inak 
skončili v odpade už u pestovateľa. Zatiaľ sme predali takmer 
2 milióny týchto produktov. Naši partneri v dodávateľskom 
reťazci môžu zároveň kedykoľvek zavolať na Horúcu linku pre 
potravinový odpad, kde môžu nahlásiť jeho potenciálny vznik 
a naša spoločnosť  im pomôže situáciu vyriešiť. Tesco takto 
pomáha svojim dodávateľom a zároveň zabezpečuje  efektívnu 
distribúciu produktov v čase nezvyčajne bohatej úrody. 

Naši zákazníci a kolegovia nám hovoria, že aj napriek najlepšej vôli môže byť zmena stravovacích 
návykov veľmi náročná. Viacerými jednoduchými a praktickými krokmi sa im snažíme pomôcť, aby 
každý deň jedli o niečo zdravšie.

Zdravie.

Upravili sme receptúry 
42 nealkoholických nápojov 
vlastnej značky. Všetky produkty 
boli testované našimi zákazníkmi, 
aby sme sa uistili, že zníženie 
obsahu cukru neovplyvní 
výslednú chuť nápojov.

Jedným z kľúčových bodov nášho 
plánu je dôraz na zvyšovanie 
atraktívnosti a kvality nášho 
ovocia a zeleniny. Zákazníkom 
chceme prinášať produkty 
za konkurencieschopné ceny 
a výhodné ponuky propagované 
prostredníctvom všetkých našich 
marketingových kanálov. Tak 
ich chceme povzbudiť, aby si 
pri nákupoch vyberali zdravšie 
potraviny.

Záleží nám na tom, aby sme 
mali zdravých a spokojných 
kolegov. Preto sme spustili 
program Buď. fit na podporu 
zdravého životného štýlu 
u kolegov. Niekoľkokrát ročne 
im ponúkame čerstvé ovocie 
zadarmo, poradenstvo a podporu 
od kvalifikovaných odborníkov, 
organizujeme športové dni 
a súťaže, aby sme ich motivovali 
k pohybu.  

Menej cukru v nápojoch vlastnej značky.

Ako prvý maloobchodný predajca sme 
oznámili, že ponúkame nealkoholické 
nápoje vlastnej značky s menej ako 5 g 
pridaného cukru (mierne viac, ako je 
jedna čajová lyžička cukru) na 100 ml. Táto 
iniciatíva je reakciou na zverejnenie dát 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 
ktoré uvádzajú, že okrem nedostatku 
pohybu je hlavnou príčinou cukrovky aj 

vysoký príjem cukru. Počas toho, ako sme 
prechádzali touto zmenou, sme uskutočnili 
viaceré zákaznícke senzorické testy pre 
všetky produkty s novou receptúrou. 
Porovnali sme ich s pôvodnými produktmi, 
ktoré sme predávali predtým. Testovanie 
ukázalo, že zníženie cukru (menej ako 5 g 
pridaného cukru na 100 ml) nezmenilo 
chuť produktov. 
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Už mnoho rokov pracujeme na znižovaní objemu potravinového odpadu – prinášame nové iniciatívy 
a aktivity, ktoré potvrdzujú našu angažovanosť a zodpovedný prístup v tejto oblasti.

Naše vlastné iniciatívy.

Využívame všetky príležitosti, nástroje a platformy, ktoré 
máme. Od obchodov, pre ktoré zodpovedne plánujeme 
zásobovanie či postupné znižovanie cien výrobkov 
s končiacim sa dátumom spotreby, cez darovanie potravín 

pre Potravinovú banku Slovenska a miestne charitatívne 
organizácie, až po rozvíjanie dialógu na tému boja proti 
plytvaniu potravinami medzi verejným, súkromným 
a mimovládnym sektorom. 

Kurzy varenia bez 
zvyškov.
Predstavili sme ďalší spôsob, 
akým sa dá znižovať množstvo 
potravinového odpadu v 
domácnosti a v kruhu kolegov. 
Pripravili sme pre nich sériu 
špecializovaných workshopov 
o varení bez zvyškov. Počas 
nich sa kolegovia dozvedajú 
tipy a recepty, ako variť bez 
zvyškov, pod vedením šéfkuchára 
Jaroslava Ertla, odborníka 
na tzv. zero waste vo varení. 
Kolegovia si môžu priamo v praxi 
vyskúšať, ako sa dajú pri varení 
spotrebovať všetky časti suroviny 
a zároveň sa pritom stravovať 
zdravo.

Perfectly 
Imperfect.
Náš rad ovocia a zeleniny, 
ktoré predtým nevyhovovali 
špecifikáciám, dnes pomáha 
znižovať potravinový odpad už na 
začiatku nášho dodávateľského 
reťazca. Zákazníkom ponúkame 
výzorovo nedokonalé produkty 
s rovnako vysokou kvalitou za 
výhodnú cenu. V ponuke sú 
jablká, mrkva a zemiaky doplnené 
sezónnymi produktmi, ako sú 
hrušky, paprika a cesnak. Takto 
našim zákazníkom umožňujeme, 
aby si zakúpili kvalitné potraviny 
za skvelé ceny, a zároveň 
podporujeme boj proti plytvaniu 
potravinami na farmách našich 
dodávateľov. Doteraz sme predali 
takmer 2 mil. kg „dokonale 
nedokonalého“ ovocia a zeleniny.

Medzisektorová 
spolupráca.
Stredoeurópska konferencia 
na tému boja proti plytvaniu 
potravinami, ktorú Tesco 
organizuje každý rok, sa 
v roku 2018 konala vo Varšave. 
V nadväznosti na ňu sme 
v októbri 2018 na Slovensku 
zorganizovali okrúhly stôl 
s cieľom vytvoriť platformu 
pre dialóg s predstaviteľmi 
štátnych inštitúcií, odborníkmi 
na potravinový odpad a životné 
prostredie, obchodnými 
partnermi a zástupcami 
Potravinovej banky Slovenska, 
ako aj iných mimovládnych 
organizácií, pretože základom 
úspechu v boji proti plytvaniu 
potravinami je medzisektorová 
spolupráca.

Produkty – boj proti plytvaniu potravinami Produkty – boj proti plytvaniu potravinami

Náš záväzok, znížiť potravinový odpad na polovicu na celosvetovej úrovni, berieme vážne. Menej ako 
0,9 % potravín v našich slovenských obchodoch a distribučných centrách skončí ako odpad. Môže to 
pôsobiť ako malé číslo, ale predstavuje to 4 779 ton potravinového odpadu za rok. 

Darovanie potravinových
prebytkov.

Uvedomujeme si, že tento boj sami nevyhráme. Aj preto spolupra-
cujeme s Potravinovou bankou Slovenska a miestnymi charitatívnymi 
partnermi, dodávateľmi a zástupcami obcí, miest a samospráv. Ako 
prvý (a zatiaľ stále jediný) maloobchodník na Slovensku, Tesco zverej-
nilo údaje o množstve potravinového odpadu vo svojich obchodoch 
už v roku 2017, na čo sme patrične hrdí. Keďže odvtedy pravidelne 
meriame množstvo potravinového odpadu, v Tescu na Slovensku 
môžeme s hrdosťou povedať, že sme už dosiahli cieľ udržateľného 
rozvoja OSN 12.3 – znížiť množstvo potravinového odpadu na polovi-
cu. A to len za dva roky! Za toto krátke obdobie sme znížili objem po-
travinového odpadu v našich obchodoch až o 52 %.  Za finančný rok 
2018/19 sme zredukovali množstvo potravinového odpadu v našich 

prevádzkach na Slovensku z 7 934 ton na 4 779 ton. Za toto obdobie 
sme darovali o 211 % viac potravín Potravinovej banke Slovenska ako 
rok predtým. To znamená, že až 1 792 ton potravín pomohlo ľudom 
v núdzi. Okrem toho, spoločnosť darovala 2 043 ton potravín ako 
krmivo pre zvieratá.  

V Tescu veríme, že to, čo vieme zmerať, vieme aj lepšie 
manažovať. Správa s údajmi o potravinovom odpade 
poskytuje presný obraz o množstve potravinových prebytkov 
a odpade v našich obchodoch. Vďaka tomu Tesco prijíma 
účinné opatrenia na minimalizáciu množstva odpadu, a to 
vrátane zvýšenia množstva darovaných potravín. 

Cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 dosiahnutý! 

ton potravín bolo darovaných 
Potravinovej banke Slovenska 
a jej miestnym charitatívnym 
partnerom 

Toto 
predstavuje 

Do konca 
roka 

milióna 
porcií jedla

budú všetky obchody 
na Slovensku zapojené 
do programu darovania 
potravinových 
prebytkov ľuďom 
v núdzi

obchodov naprieč 
Slovenskom bolo 
zapojených do darovania 
potravín 

1 792  

4,2
2020 

13040 %  

Vďaka pravidelnému meraniu množstva 
potravinového odpadu v našich obchodoch môžeme 
na Slovensku s hrdosťou povedať, že u nás sme už 
dosiahli cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť 
množstvo potravinového odpadu na polovicu. 
A to len za dva roky! Za toto krátke obdobie sme 
znížili množstvo potravinového odpadu v našich 
obchodoch o úžasných 52 %. „Nepoľavíme v našom 

boji proti plytvaniu potravinami iba preto, že sa nám 
už podarilo dosiahnuť cieľ OSN. Ďalej budeme tvrdo 
pracovať na tom, aby dobré potraviny neskončili ako 
odpad, a vyzývame aj ostatných maloobchodníkov 
a spoločnosti pôsobiace v potravinovom priemysle, 
aby sa k nám pridali v meraní a zverejňovaní svojich 
údajov o potravinovom odpade“, povedal Martin 
Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

To najdôležitejšie z finančného roka 2018/2019:

medziročné zníženie celkového množstva 
potravinového odpadu na Slovensku
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Produkty – obaly

Revitalizácia parkov, športové krúžky pre deti, workshopy 
zdravého stravovania alebo zachovávanie slovenských 
tradícií... To je len zopár príkladov projektov, ktoré sme 
pomohli zrealizovať počas doterajších piatich edícií nášho 
programu. Výber víťazných projektov prebieha v dvoch kolách: 
v prvom kole vyberie špeciálna grantová komisia spomedzi 
prihlásených projektov tie najkvalitnejšie a v druhom o nich 

hlasujú naši zákazníci priamo v našich obchodoch. Každá 
organizácia, ktorá prejde prvým kolom, získa finančnú 
podporu. O jej výške rozhoduje konečný počet získaných 
hlasov v danom regióne. Tesco podporuje projekty grantmi vo 
výške 1 300 eur, 600 eur alebo 300 eur. Medzi víťazné projekty 
prerozdeľujeme v každej edícii finančnú podporu v celkovej 
výške takmer 170-tisíc eur!

Náš grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame prebieha už od roku 2016. Program pomáha zlepšovať 
život v komunitách, pričom v každej edícii finančne podporujeme až 231 verejnoprospešných projektov.

Vy rozhodujete, my pomáhame.

Projekt deťom ukázal, ako využívať voľný čas inak, ako sedením 
pri počítači. Detský atletický klub Tlmače sa zameral na 
všestranný rozvoj a zdokonaľovanie pohybových schopností 
u detí. Keďže deti potrebujú našu pozornosť, je dôležité im ju 
dopriať a dať im šancu zamilovať si pravidelnú telesnú aktivitu 
a športovanie prostredníctvom kráľovnej športu – atletiky. 
Projekt pomohol spestriť každodenný život detí a naučil ich 
radosti z pohybu. 

Počet hlasov 
od zákazníkov

Hodnota 
rozdelených 
grantov 

Počet 
prihlásených 
projektov

Počet podporených 
projektov

17 334 337 

639 100 € 

2 075

693 

Projekt Detského atletického klubu 
Tlmače.

To najdôležitejšie o Vy rozhodujete, my pomáhame:

hodnota 
jednotlivých 
grantov

EUR
 300

EUR
 600

EUR
 1 300

www.tesco.sk/pomahame/

Miesta - Vy rozhodujete, my pomáhame

Podľa analýzy PlasticsEurope  z roku 2017 sa v Európe vyprodukovalo až 64,4 milióna ton plastových 
obalov, z ktorých 7,4 % tvorili PET obaly. Výskumy ukazujú, že informovanosť a povedomie ľudí 
o vplyvoch obalov na životné prostredie sa každoročne zvyšuje. V období rokov 2006 – 2016 sa 
v Európe zvýšil pomer recyklácie plastových obalov na 74 %, avšak na Slovensku je to len 60 %.

Obaly.

 Naším cieľom je, aby sme nepoužívali viac obalov, než je 
absolútne nevyhnutné. Preto intenzívne pracujeme na tom, 
aby všetky naše obaly na produktoch vlastných značiek boli na 
100 % recyklovateľné alebo opakovane použiteľné do roku 2025. 
Do roku 2020 preto odstránime z produktov našich vlastných 
značiek ťažko recyklovateľné materiály. Zároveň budeme vytvárať 
koalície s ostatnými maloobchodníkmi, dodávateľmi, obalovým 
a odpadovým priemyslom s cieľom maximalizovať zhodnocovanie, 
recykláciu a opätovné použitie plastových obalových materiálov.

Našu cestu sme začali odsúhlasením zoznamu materiálov – 
konkrétnych obalových materiálov, ktoré nebudeme používať, 
lebo sa nedajú recyklovať, a aktívne pracujeme na ich odstránení 
z obalov produktov našich značiek. V tejto oblasti budeme 
spolupracovať aj s našimi dodávateľmi.

Pre čerstvé šťavy a smoothies vlastnej značky sme začali používať 
fľaše z materiálu r-PET. Chladené šťavy a smoothies Tesco 

sú už na Slovensku k dispozícii 
v tomto novom obale. Fľaše s 
objemom 250 ml a 1 l sú vyrobené 
z 30 % recyklovaného materiálu 
a 750 ml fľaša až zo 50 % 
recyklovaného materiálu. Materiál 
r-PET používaný na ich výrobu je 
polyester vyrobený z už použitých 
plastových obalov, predovšetkým 
z plastových fliaš od nápojov. 
Použitý materiál pochádza 
z už spracovaného odpadu, je 
vhodný na opätovné použitie 
a prispieva k budovaniu systému 
tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky podľa zásad obehového 
hospodárstva. Zmena materiálu na fľaše používané na šťavy 
a smoothies Tesco znamená, že Tesco na Slovensku ročne 
vyprodukuje o 2,4 tony menej plastového odpadu.

Ekologické inovácie.

Recyklačné 
jednotky.
Snažíme sa znižovať objem plastového a lepenkového 
odpadu z našich vlastných obchodov. Kartón a fólie sa 
posielajú späť do distribučných centier, kde sa v našich 
zariadeniach zlisujú a odošlú partnerom zabezpečujúcim 
recykláciu. V roku 2018/2019 sa nám takto podarilo 
zrecyklovať na Slovensku až 12 809 ton materiálov.

Opakovane použiteľné prepravky 
na tovar.
Pomáhajú nám znižovať objem kartónov a ďalších 
obalových materiálov používaných na prepravu tovaru. Na 
balenie ovocia a zeleniny počas prepravy z distribučných 
centier do obchodov používame „zelené“ prepravky. Tie 
putujú následne späť priamo k našim dodávateľom, kde ich 
naplnia produktmi a zašlú do distribučných centier.
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www.tesco.sk/tesco-sr/spolocenska-zodpovednost/potravinova-zbierka/

Potravinová 
zbierka.
V spolupráci s charitatívnymi organizáciami každoročne 
organizujeme najväčšiu potravinovú zbierku na 
Slovensku, do ktorej sa zapájajú naši zákazníci aj 
kolegovia. V novembri 2018 sa uskutočnil už jej šiesty 
ročník. Podarilo sa nám vyzbierať rekordných 147 ton 
trvanlivých potravín a drogérie. Tesco, rovnako ako 
v predchádzajúcich rokoch, túto pomoc navýšilo 
o 20 % hodnoty vyzbieraného tovaru a prerozdelilo 
medzi partnerské charitatívne organizácie až 42-tisíc 
eur. Vyzbierané potraviny a drogéria pomohli pripraviť 
krajšie Vianoce sociálne slabším rodinám, seniorom, 
chorým ľuďom či ľuďom bez domova. 

Miesta - podpora komunít 

Prostredníctvom programu Drobné darcovstvo poskytujeme 
zo všetkých našich obchodov priamu produktovú podporu pre 
rôzne aktivity v ich okolí a pomáhame tak prepájať naše obchody 
s ich miestnymi komunitami. V minulom roku sme v rámci tohto 
programu podporili vyše 700 projektov. Produktová podpora 
putovala najmä školám, ktoré organizovali vzdelávacie, športové 

alebo oddychové aktivity. Občianskym združeniam, domovom 
seniorov, športovým klubom či domovom sociálnych služieb sme 
pomohli darovaním potravín, oblečenia a hygienických potrieb. 
V rámci Drobného darcovstva boli podporené aj útulky po celom 
Slovensku. Na mnohých aktivitách sa zúčastnili aj naši kolegovia 
ako  dobrovoľníci a pomáhali tam, kde to bolo najviac potrebné. 

Aký bol šiesty ročník potravinovej zbierky na Slovensku?

42 000
 eur

210 000

ton vyzbieraných 
potravín a drogérie147

zapojených 
obchodov113

vyzbieraný 
tovar v 

hodnote

eur prerozdelených 
medzi partnerské 
charity

nárast objemu darovaného tovaru 
oproti predchádzajúcemu roku

25 %

Miesta - partnerstvo s potravinovou bankou

Drobné darcovstvo.

Ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov na svete zohrávame významnú úlohu v boji proti plytvaniu 
potravinami. V tejto oblasti je kľúčová naša spolupráca s partnermi – miestnymi potravinovými bankami.

Partnerstvo s potravinovými 
bankami.

Sme jedným z najväčších partnerov potravinových bánk 
v strednej Európe. V Poľsku a Maďarsku má spolupráca 
s potravinovými bankami dlhú tradíciu. Podporili sme 
tiež rozvoj miestnych sietí potravinových bánk v Českej 
republike a na Slovensku. V roku 2016 sme podpísali dodatok 
k dohode o strategickom partnerstve, kde sa zaväzujeme 
k efektívnejšiemu prerozdeľovaniu potravinových prebytkov 
v každej z krajín, kde pôsobíme.

V roku 2018/2019 sme na Slovensku darovali 
1 792 ton potravín Potravinovej banke Slovenska 
a miestnym charitatívnym partnerom, čo je v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom nárast o 211 % a predstavuje až 
4,2 milióna porcií jedla. Počas tohto obdobia sa nám 
podarilo zvýšiť počet obchodov, ktoré darujú potravinové 
prebytky, na 130 obchodov. Do roku 2020 chceme dosiahnuť, 
aby boli do darovania zapojené všetky naše obchody.

„Projekt darcovstva potravín je tým najlepším, 
čo môže maloobchodná spoločnosť 
urobiť, aby pomáhala tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Za tie roky, ktoré spolupracujeme 
s Tescom, vidím ich nadšenie a obetavosť, 
ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, 
a, samozrejme, ich silné odhodlanie znížiť 
množstvo potravinového odpadu. Denne 
posielame potrebné potraviny našim 
partnerom, ktorí z nich pripravujú stovky 
jedál pre chorých, starších a núdznych ľudí. 
Vďaka podpore zo strany Tesca sme dnes 
schopní pomôcť ľuďom vo všetkých okresoch 
Slovenska. Ich úsilie pomáha ľuďom v núdzi, 
zároveň však predstavuje nádej na lepšiu 
budúcnosť pre naše životné prostredie.”
Marko Urdzik,
predseda Potravinovej banky Slovenska – strategický 
partner Tesca na Slovensku

Spolupráca s Potravinovou 
bankou Slovenska.

Obchody Tesco na Slovensku spolupracujú s Potravinovou bankou Slovenska už od roku 2015. Tesco 
Nadácia ju navyše podporuje formou finančných grantov už 4 roky po sebe. 
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Miesta - dobrovoľníctvo

Zo všetkých síl sa snažíme pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Preto sme spustili dobrovoľnícky 
program pre kolegov, v rámci ktorého podporujeme naše miestne komunity.

Dobrovoľnícky program pre 
kolegov.

V rámci pilotného projektu kolegovia z hlavnej kancelárie, jedného 
distribučného centra a z 10 obchodov mali možnosť odpracovať 
jeden deň pre miestnu charitu, dobročinnú alebo mimovládnu 
organizáciu či školu a zároveň dostali za odpracovaný deň mzdu. 

Dobrovoľníctvo v mimovládnych organizáciách je výbornou príleži-
tosťou na integráciu našich tímov do miestnej komunity. Skúsenosti 
získané v rámci programu ukázali, že podporu dobročinných orga-
nizácií a spoločne strávený čas si naši kolegovia skutočne cenia.

Niektorí z našich kolegov sa rozhodli venovať deň 
dobrovoľníctva pomoci neziskovej organizácii, ktorej 
Tesco pravidelne venuje potravinové prebytky. 
Občianske združenie Dobrý pastier v Kláštore pod 
Znievom vyrába z potravinových prebytkov napríklad 
džemy, pesto či pečený čaj. Darované potravinové 
prebytky tiež distribuujú svojim klientom, ľuďom 
v núdzi, o ktorých sa priamo starajú. Výkonný riaditeľ 
spoločnosti Tesco na Slovensku a jeho tím sa v rámci 
dobrovoľníckeho dňa zapojili do spracovávania 
potravinových prebytkov, varenia, pomocných prác 
v sklade a triedenia potravín. Dobrovoľníci tak mali 
možnosť vidieť, komu a ako potravinové prebytky 
z našich obchodov pomáhajú. 

Dobrovoľnícky deň v organizácii 
Dobrý pastier.

Miesta - nadácia tesco

Nadácia Tesco.
Hlavné motto Nadácie Tesco je, že pomáhať má vždy 
cenu. Nadácia Tesco vznikla už v roku 2010 a zastrešuje 
ďalšie aktivity spoločnosti Tesco v oblasti spoločenskej 

zodpovednosti. Vo svojej činnosti spája potenciál nielen 
samotnej firmy, našich kolegov, ale aj obchodných partnerov 
a zákazníkov. 

Príklady projektov Nadácie Tesco.

Rozvoj Potravinovej banky Slovenska.
V roku 2018 pokračovala spolupráca s Potravinovou bankou 
Slovenska. Boj proti plytvaniu potravinami patrí medzi hlavné 
priority spoločnosti Tesco. Sumou 53 881,55 eur sme preto 
podporili ďalší rozvoj Potravinovej banky Slovenska, ktorá nielen 
zabezpečuje distribúciu potravín pre ľudí v núdzi, ale aj vzdeláva 
verejnosť, motivuje darcov a dobrovoľníkov a formuje ich vzťah k 
problematike predchádzania plytvaniu potravinami.

Školské ovocné sady – SadOVO 2018.
V roku 2018 sme v spolupráci s organizáciou CEEV Živica podporili 
pilotný projekt školských ovocných sadov SadOVO, do ktorého sa 
zapojilo 11 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Počas 
projektu sa zrealizovala ovocinárska exkurzia, mapovanie starých 
a vzácnych ovocinárskych odrôd, trojdňový kurz vo Vzdelávacom 
centre Zaježová a výsadba stromov v školských areáloch. V rámci 
projektu sa dokopy vysadilo 101 stromov a vytvorili sa jedinečné 
učebné materiály určené pre školy, ako aj širšiu verejnosť. Nadácia 
Tesco podporila projekt SadOVO sumou 45-tisíc eur.

Farmársky grant.
Nadácia Tesco spolu so Združením mladých 
farmárov na Slovensku (ASYF) zrealizovala 
projekt Ako sa stať úspešným dodávateľom 
pre obchod. Cieľom projektu bolo podporiť 
vzdelávanie slovenských farmárov a malých 
výrobcov potravín, zlepšiť ich pripravenosť 
na obchodnú spoluprácu, zvýšiť atraktivitu 
ich produktov z pohľadu zákazníkov, aby boli 
schopní ďalej rozvíjať svoje podnikanie a 
úspešne sa presadili na domácom trhu. Nadácia 
Tesco v roku 2018 podporila tento projekt 
sumou 75-tisíc eur.

Detská atletika.
Nadácia Tesco je partnerom Slovenského 
atletického zväzu už od roku 2015. Do aktivít, 
ktoré vznikli vďaka tejto spolupráci, sa za tieto 
roky zapojili tisíce detí a ďalšie budú môcť atletiku 
objavovať vďaka detským atletickým súpravám 
a detským mobilným atletickým mini ihriskám 
aj počas nasledujúcich rokov. Spoluprácou so 
Slovenským atletickým zväzom podporujeme 
zdravý životný štýl u detí a prispievame tak k 
výchove budúcich úspešných športovcov. V roku 
2018 podporila Nadácia Tesco projekt sumou 
25-tisíc eur.

www.tesco.sk/tesco-sr/spolocenska-zodpovednost/nadacia-tesco/
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Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs) slúžia ako usmernenie pre podniky, vlády a občiansku spoločnosť 
v boji s globálnymi výzvami a na podporu trvalo udržateľnej budúcnosti. Tesco prispieva k plneniu mnohých 
SDGs rôznymi spôsobmi a v rôznom rozsahu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad cieľov nášho Plánu 
malých pomocí, ktoré korešpondujú s cieľmi OSN a v ktorých dosahujeme najlepšie výsledky.

Ciele OSN a Tesca.

Stanovený cieľ Tesca. Aktivita Tesca.

Podporovať program darovania potravinových pre-
bytkov, aby sme do roku 2020 mohli darovať potravi-
ny ľuďom v núdzi zo všetkých našich obchodov.

Podporovať našich kolegov, aby si osvojili 
zdravší životný štýl, a pomáhať našim 
zákazníkom vyberať si pri každom nákupe 
zdravšie potraviny.

Čerpať 65 % elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a 100 % 
do roku 2030.

Pomáhať kolegom stať sa úspešnými vďaka 
ponuke flexibility, potrebných zručností 
a zodpovedajúcej odmene. 

Do roku 2030 znížiť plytvanie potravinami na 
globálnej úrovni o polovicu. 
Do roku 2020 odstrániť ťažko recyklovateľné 
materiály z obalov našich vlastných značiek. 

Znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní 
s úrovňou v roku 2015: o 35 % do roku 2020, 
o 60 % do roku 2025 a o 100 % do roku 2050.

Ponúkať ryby pochádzajúce z trvalo 
udržateľných zdrojov.

Do roku 2020 dosiahnuť nulovú čistú 
deforestáciu pri získavaní našich základných 
surovín.

Meriame a zverejňujeme údaje o potravinovom odpade, ktorý vzniká 
v našich prevádzkach. Spoluprácou s dodávateľmi znižujeme potra-
vinový odpad v celom dodávateľskom reťazci. Na Slovensku sme už 
splnili cieľ znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu. Defino-
vali sme zoznam obalových materiálov, ktoré sú ťažko recyklovateľné, 
a preto ich odstránime z obalov produktov našich vlastných značiek.

Meníme naše procesy tak, aby sme znížili  množstvo použitej 
elektrickej energie. Nahradili sme staré neefektívne osvetlenie LED 
diódami, pridali pohybové senzory na osvetlenie, zvýšili efektivitu 
ventilácie a zmodernizovali vzduchové čerpadlá.

V strednej Európe zväčšujeme ponuku rýb s certifikátom MSC.
Certifikácia Marine Stewardship Council pomáha našim zákazníkom 
rozpoznať ponuku rýb, ktoré boli získané spôsobom, ktorý chráni 
oceány a šetrí zásoby rýb do budúcnosti.

Na Slovensku je v súčastnosti už 100% nami používaného 
palmového oleja v produktoch vlastnej značky certifikovaného 
podľa štandardu RSPO (Okrúhleho stola pre trvalo udržateľnú 
výrobu palmového oleja).

Za posledný rok sme na Slovensku miestnym charitatívnym 
organizáciám a ľuďom v núdzi darovali potraviny na prípravu 
4,2 milióna porcií jedla.

Ponúkame nealkoholické nápoje vlastnej značky s menej ako 5 g 
pridaného cukru (mierne viac ako je jedna čajová lyžička cukru) na 
100 ml. V rámci programu Buď. fit na podporu zdravého životného 
štýlu kolegov ponúkame čerstvé ovocie zadarmo, poradenstvo od 
kvalifikovaných odborníkov a organizujeme športové dni a súťaže. 

Na Slovensku už v súčasnosti využívame 100 % elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Našim kolegom v obchodoch ponúkame rôzne možnosti skrá-
tených úväzkov. 85 % kolegov potvrdilo, že si môžu flexibilne 
nastaviť pracovné podmienky tak, aby čo najviac vyhovovali ich 
životnému štýlu. Našim kolegom zároveň ponúkame rôzne formy 
tréningov zameraných na ich rozvoj.

Základy

Zmena klímy.
Dlhodobo sa snažíme znižovať uhlíkové emisie z našich prevádzok. 
Stanovili sme si ambiciózne ciele. Do roku 2050 sa chceme stať 
podnikom s nulovými uhlíkovými emisiami a znížiť emisie z našich 
obchodov v porovnaní s rokom 2015: o 35 % do 2020, o 60 % do 
2025 a o 100 % do 2050 a tiež do roku 2020 získavať 65 % elektriny 
z obnoviteľných zdrojov a do 2030 celých 100 %.

Kybernetická bezpečnosť.
Vnímame našu zodpovednosť za osobné údaje kolegov a záka-
zníkov, ktoré zverili do našich rúk. Uvedomujeme si, že naše ciele 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti dosiahneme len vtedy, ak 
budeme presadzovať uvedomelý prístup k ich ochrane. Vytvorili 
sme preto globálny školiaci program o informačnej bezpečnosti. 
V spoločnosti už dlhšie funguje aj program dodržiavania zásad 
ochrany osobných údajov, ktorý zaručuje, že osobné údaje našich 
zákazníkov a kolegov sú chránené v zmysle požiadaviek Všeobec-
ného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) v Európe.

Etické riadenie spoločnosti.
Náš etický kódex stanovuje minimálne očakávania od všetkých 
kolegov bez ohľadu na to, kde a v akej funkcii pôsobia. Sú 
tu opísané najdôležitejšie povinnosti vyplývajúce z právnych 
predpisov a politiky, ktoré usmerňujú naše správanie:
 y staráme sa o našich zákazníkov – štandardy pre bezpečnosť 

potravín a výrobkov, ochranu údajov a marketing
 y pracujeme spoločne  – zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci (BOZP), inklúzie a rozmanitosti
 y obchodujeme spravodlivo – právne predpisy o hospodárskej 

súťaži, etickom obchodovaní a ochrane práv duševného 
vlastníctva

 y  chránime našu povesť – protikorupčné opatrenia, ustanovenia 
o konflikte záujmov, pravidlá postupu pri dobročinných 

daroch, presnom účtovníctve a komunikácii cez sociálne 
médiá

Na všetkých trhoch, kde pôsobíme, je k dispozícii naša nezávislá  
Etická linka. Umožňuje kolegom, aby anonymne upozornili na 
svoje obavy v prípade, že majú pocit, že došlo k porušeniu kódexu 
a nemôžu sa zveriť svojmu priamemu alebo inému nadriadenému.

BOZP.
Pri našom podnikaní veľmi pozorne dbáme na bezpečnosť našich 
kolegov a zákazníkov. Robíme maximum pre to, aby sa nikomu 
v priebehu práce alebo nakupovania v Tescu nič nestalo. Náš 
tím špecialistov „Group People Safety Team“ pripravil pravidlá 
a postupy na dodržiavanie štandardov BOZP. Lokálnym tímom 
v jednotlivých krajinách poskytuje tím poradenstvo o BOZP 
a protipožiarnej ochrane. Pracujeme na tom, aby si všetci 
v spoločnosti osvojili kultúru BOZP – v predchádzajúcom roku 
sme spustili kampaň na zvyšovania povedomia o bezpečnosti pre 
kolegov, v rámci ktorej sme im poskytli užitočné tipy, ako sa chrániť 
pri práci. Za uplynulý rok 99,8 % našich kolegov na Slovensku 
absolvovalo povinné tréningy vo všetkých dôležitých oblastiach 
ochrany a bezpečnosti pri práci.

Bezpečnosť produktov.
V Tescu nám záleží na tom, aby sme našim zákazníkom prinášali 
kvalitné produkty spĺňajúce najvyššie štandardy a zákonné požia-
davky. Nastavili sme prísne štandardy, ktoré musia byť splnené pri 
výrobe potravinových aj nepotravinových produktov.
Zjednodušili sme náš dodávateľský reťazec s cieľom budovať 
lepšie vzťahy s farmármi a dodávateľmi a zabezpečiť, že produkty 
sa budú vyrábať zodpovedne a spĺňať naše prísne štandardy 
kvality. Po celom svete máme kvalifikované tímy, ktoré dohliadajú 
na kvalitu našich produktov od ich pôvodnej koncepcie až po 
dodanie do obchodov a k zákazníkom.

Naši kolegovia, zákazníci a iné zainteresované strany od nás očakávajú, že budeme ponúkať bezpečné 
produkty, chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí pracujú a nakupujú v obchodoch Tesco, chrániť 
ich osobné údaje, podnikať eticky a znižovať našu uhlíkovú stopu. Riziká ohrozujúce naše podnikanie 
dokážeme zvládať, ak budeme pri našich základných princípoch dodržiavať prísne štandardy. 

Východiská našej stratégie.

Etický kódex.
V kódexe sú uvedené najdôležitejšie zákonné povinnosti a zása-
dy, ktorými sa musí riadiť každý zamestnanec spoločnosti Tes-
co.  Kódex nám pomáha žiť podľa našich hodnôt a robiť správne 
veci tak, aby sme vždy konali spravodlivo, otvorene a čestne. 
Kódex opisuje väčšinu našich dôležitých právnych povinnos-

tí a predpisov, ktoré musia riadiť naše správanie. Náš kódex 
znamená viac než len dodržiavanie zákona a našich predpisov. 
Je o používaní našich hodnôt a líderských zručností, ktoré riadia 
naše správanie a rozhodovania tak, aby sme boli vždy schopní 
urobiť správnu vec.

www.tescoplc.com/media/1248/slovakian_code_of_business_conduct_2015.pdf
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