
 

 
Profily členov Nadácie Tesco  
 
Správkyňa Nadácie Tesco 
 
Veronika Bush  
Veronika pracuje v spoločnosti Tesco od roku 2016. Do konca roka 2017 zastávala 
pozíciu manažérky externých vzťahov a spoločenskej zodpovednosti. Od decembra 
2017 vedie komunikačné oddelenie, ktoré okrem iného zastrešuje projekty 
spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Tesco. Od konca roka 2017 je tiež správkyňou 
Nadácie Tesco.  
 
Správna rada Nadácie Tesco 
 
Martin Kuruc  
Martin pracuje v spoločnosti Tesco už 17 rokov, prešiel rôznymi manažérskymi a 
riadiacimi pozíciami na prevádzkach. Momentálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa 
spoločnosti Tesco na Slovensku. Okrem toho je členom predstavenstva spoločnosti 
Tesco na Slovensku a predsedom správnej rady Nadácie Tesco.  
 
Erik Šiatkovský  
Erik má 15 ročnú skúsenosť v oblasti nehnuteľností, z toho 10 rokov pracuje v Tescu. 
Pracoval na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti akvizícii v rámci Slovenska, 
neskôr riadil akvizície spoločnosti Tesco v troch krajinách (Maďarsku, Čechách a na 
Slovensku). Následné pracoval na pozícii riaditeľa nájmov pre Maďarsko, kde aj 
niekoľko rokov žil. V súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa nájmov pre Slovensko a 
Maďarsko, je zároveň členom predstavenstva spoločnosti Tesco v SR a členom 
správnej rady Nadácie Tesco.  
 
Miroslava Rychtárechová  
Miroslava je personálnou manažérkou pre obchody na Slovensku, zodpovedá za 
personálne riadenie a vedenie formátu hypermarketov a malých formátov v SR. Prešla 
rôznymi manažérskymi pozíciami na personálnom oddelení, venovala sa riadeniu 
projektov, tréningu a rozvoju zamestnancov. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco.  
 
Peter Piešťanský  
Peter Piešťanský nastúpil do Tesca v roku 2015 ako Category Buying Manager pre SR. 
Postupne prešiel viacerými oddeleniami v rámci Fresh Food, neskôr v roku 2015 
prešiel na pozíciu Category Buying Manager pre strednú Európu a od októbra roku 
2017 zastáva pozíciu Country Selling Manager pre SR.  
 
 



 

 
Peter Vinarčík  
Peter Vinarčík pracuje v spoločnosti Tesco od roku 2014 na právnom oddelení. V 
januári 2017 prešiel na pozíciu produktového právnika pre Slovensko a strednú 
Európu. Momentálne od decembra 2017 pôsobí ako riaditeľ právneho oddelenia pre 
Slovensko a zároveň ako riaditeľ právneho oddelenia pre nepotravinové produkty v 
rámci strednej Európy.  
 
Andrea Bodnárová 
Andrea pracuje v spoločnosti Tesco od roku 1999. Počas tohto obdobia prešla 
niekoľkými pozíciami. Začala pracovať v Košiciach na pozícii pracovníčka hlavnej 
pokladne, následne prešla manažérskymi pozíciami na rôznych oddeleniach. Od roku 
2011 pracovala ako riaditeľka obchodu. V roku 2015 nastúpila na oddelenie Support 
office ako manažérka pre čerstvé a trvanlivé potraviny.  
 
Dozorná rada Nadácie Tesco 
  
Jana Rafajová  
Jana pracuje v Tescu od roku 2011. Je certifikovaná daňová poradkyňa a má bohaté 
skúsenosti v oblasti daňového poradenstva, tak v poradenských spoločnostiach ako aj 
priamo v spoločnostiach, napr. v oblasti telekomunikácie. Je členkou dozornej rady 
Nadácie Tesco.  
 
Tibor Deák  
Tibor pracuje v spoločnosti TESCO už 7 rokov, od začiatku v oblasti prevencie strát a 
bezpečnosti. Istý čas pracoval aj na právnom oddelení, kde zabezpečoval Compliance 
agendu. V súčasnosti pôsobí ako manažér firemnej bezpečnosti pre Strednú Európu, 
zodpovedá za prevenciu podvodov, interné vyšetrovania, incident manažment a 
ochranu oznamovateľov.  
 
Barbora Odnogová 
Barbora pracuje v spoločnosti Tesco od roku 2017 na právnom oddelení, kde sa na 
začiatku venovala oblasti potravinového a správneho práva a od júla 2019 sa venuje 
sporovej a korporátnej agende. 

Administratívne a organizačné zastrešenie Nadácie Tesco 
 
Eva Martiníková  
Eva sa projektom spoločenskej zodpovednosti venuje od roku 2015. V spoločnosti 
Tesco pracuje od začiatku roka 2018 ako koordinátorka spoločenskej zodpovednosti a 
zaoberá sa koordináciou, administráciou a organizačným zabezpečením jednotlivých 
projektov z oblasti CSR. 



 

 

Správa grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame 

Barbora Hullová 

Barbora začala pracovať v Nadácii Pontis v septembri 2018, ešte ako programový 
asistent pre grantové programy v Tíme inklúzie. Od mája 2019 prešla do Tímu Edu ako 
programový manažér, kde sa zaoberá aj grantovou výzvou Nadačného fondu Tesco „Vy 
rozhodujete, my pomáhame“. 

 


