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ÚVOD
Milí priatelia,
siedmy rok fungovania Nadácie Tesco sa niesol v znamení kontinuity. Pokračovali
sme v realizácii svojich dlhodobých projektov zameraných na prioritné oblasti
spoločenskej zodpovednosti. Vďaka nim pomáhame ľuďom v núdzi, zlepšujeme
komunity, v ktorých žijeme, či rozvíjame schopnosti farmárov presadiť sa na trhu.
V roku 2017 sme nadviazali na veľmi úspešnú 1. edíciu programu zameraného na
podporu miestnych komunít „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Pozitívny ohlas na 1.
edíciu nás povzbudil v tom, aby sme v programe pokračovali aj naďalej. V roku 2017
sme zorganizovali 2. edíciu a podporili ďalších 77 projektov sumou 100 100 €. Tiež
sme rozhodli o ďalších projektoch, ktoré podporíme v roku 2018.
V novembri sme už piatykrát zorganizovali Potravinovú zbierku. Zbierka prebiehala
počas troch dní v 104 obchodoch Tesco po celom Slovensku. Vďaka dobrovoľníkom
a zákazníkom obchodov Tesco Stores SR sa podarilo vyzbierať vyše 110 ton potravín
a drogérie v hodnote 145 000 €. Z vyzbieraných potravín bolo pripravených 275 000
porcií jedla pre ľudí v núdzi, z čoho máme veľkú radosť.
V roku 2017 prebehol tretí a zároveň záverečný ročník úspešného projektu „Detská
atletika“, na ktorom sme spolupracovali so Slovenským atletickým zväzom. Nadácia
Tesco podporila tento projekt sumou 80 000 €, ktoré boli využité na nákup 100
kusov detských atletických súprav. Nadácia tak pomohla ďalším základným školám
a športovým klubom rozvíjať športové návyky u detí.
Spolu s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom sme pokračovali
v realizácii projektu Farmársky grant. V roku 2017 sme sa v rámci kurzov a seminárov
zamerali na to, aby sme farmárom pomohli stať sa úspešným dodávateľom pre
obchod. Aj vďaka programu sa viacerým podarilo zefektívniť svoje podnikanie,
naštartovať spoluprácu s obchodným reťazcom, čo prispelo k rozšíreniu ich výroby.
Keďže je pre nás dôležitá podpora zdravia a vzdelávanie detí zamerané na zdravú
výživu a zodpovednú spotrebu potravín, nadviazali sme na projekt „Jedlá zmena“
z roku 2016. V spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica sme
v roku 2017 zrealizovali projekt „Menu pre zmenu“.
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Vďaka podpore zo strany Nadácie Tesco sa mohli zamestnanci Tesco Stores SR, a.
s., zapojiť do najväčšieho dobrovoľníckeho projektu na Slovensku Naše mesto a
prispieť tak k zlepšeniu komunít, v ktorých žijeme.
Ďakujeme všetkým, ktorým nie sú osudy iných ľahostajné, a preto prispievajú
darovaním potravín či dobrovoľníctvom, pomáhajú zlepšovať komunity, z čoho
máme následne všetci úžitok. Ste pre nás motiváciou pokračovať v našich
projektoch a zároveň ich neustále zlepšovať tak, aby prinášali pomoc tam, kde je
najviac potrebná.

V Bratislave 2. 5. 2018
Tesco

Veronika Bush, správkyňa Nadácie
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O Nadácii Tesco
Nadácia Tesco
zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom:
203/Na-2002/976
so sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
42184126
2023190169
Veronika Bush, správkyňa

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: SK5309000000005038035586
Čísla účtu zbierok: SK5509000000005068520419
SK1709000000000635230678
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 aktivity spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., v oblasti
spoločenskej zodpovednosti.
Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti.
Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako aj
zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov.
Naše hodnoty a poslanie
Pomáhať má vždy cenu. Ľuďom a komunitám prinášame každý deň niečo navyše.
•
•
•
•

Boj proti plytvaniu potravinami
Podpora lokálnych komunít
Podpora lokálnych producentov
Zdravie a zdravý životný štýl

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,
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• voľný čas mládeže, výchova a vzdelávanie,
• zdravie a zdravý životný štýl,
• boj proti plytvaniu potravinami.

Správna rada
Správkyňa
Veronika Bush
Predseda
Martin Kuruc
Správna rada
Erik Šiatkovský
Miroslava Rychtárechová
Miroslav Černý
Peter Piešťanský
Peter Vinarčík
Dozorná rada
Zuzana Tedlová
Jana Rafajová
Tibor Deák
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KĽÚČOVÉ AKTIVITY A PROJEKTY V ROKU 2017
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME
Cieľom grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je podpora
miestnych neziskových a príspevkových organizácií (združenia, centrá, školy, škôlky,
nadácie a pod.), ktorým finančný príspevok pomôže zrealizovať projekt s prínosom
pre svoje okolie a komunitu. V roku 2017 sme zrealizovali 2. edíciu programu, do
ktorej sa prihlásilo 372 žiadateľov. Hodnotiaca komisia zložená z predstaviteľov
Nadácie Tesco, Tesco Stores, a. s., a Nadácie Pontis vybrala 224 nominovaných
projektov, ktoré postúpili do hlasovania zákazníkov. Hlasovanie prebiehalo vo
všetkých obchodoch Tesco Stores, a. s., na Slovensku podľa rozdelenia do 77
regiónov. V každom z týchto regiónov sa uchádzali o hlasy zákazníkov projekty, ktoré
vybrala hodnotiaca komisia. Víťazný projekt v každej lokalite následne získal grant vo
výške 1 300 € na realizáciu svojho projektu. Celkovo tak Nadácia Tesco v roku 2017
podporila komunitné projekty z 2. edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“
sumou 100 100 € a spolu s ďalšími členmi hodnotiacej komisie vybrala projekty do
3. edície programu, ktorých realizácia prebehne v roku 2018.

Prehľad víťazných projektov za rok 2017:
Organizácia
Názov projektu
Občianske združenie Priatelia
základnej školy Komenského ul. 23,
Bardejov
IHRISKO PRE VŠETKÝCH
Centrum voľného času

Fotografický ateliér

Mesto Humenné
Materská škola, Kukučínova ul. č.
2544/7, Snina
Trdielko – pomoc ťažko chorým
deťom

Škôlka v pohybe

Mesto Trebišov
Materská škola – Óvoda

Prírodná telocvičňa
Priateľské stretnutie
onkorodiek Košice
Trebišov Summer Cinema
movies (TESCO) – Trebišovské
letné kino
Zelenaj sa školský dvor!

Mesto Stará Ľubovňa

Ihrisko pred Lentilkou

ZŠ s MŠ sv. Kríža

Oddychovo-relaxačná zóna
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Cesta za domovom
MC Dietka
Základná škola so sídlom v Gelnici
na ulici Hlavná 121, Gelnica
Athletic Legion Club – Moldava nad
Bodvou
SAPIO, občianske združenie
Detské srdce
Maják nádeje
Arcidiecézna charita Košice,
Charitný dom sv. Alžbety
Občianske združenie Kandík –
Kakasmandikó polgári társulás

Adopt 2017
Zázemie plné života
Dopravné ihrisko v Základnej
škole Gelnica
Bavíme sa volejbalom
9 klincov II
Učenie už bude zábava
Pracovné zručnosti pre
osamelé matky
Tvorivé dielne pre ľudí bez
domova

Dávno neslýchané ulice
Zelená oáza – renovácia areálu
Základná umelecká škola
ZUŠ
Obec Halič
Chlieb náš každodenný
Materská škola – Óvoda
Škôlkari bezpečne na cestách
Základná škola Obrancov mieru
Svet plný zábavy a hier –
884, Detva
multifunkčné ihrisko
Mesto Brezno
Námestíčko pod bránou
Pomoc opusteným a týraným
OZ Hafkáči
zvieratám
Mesto Ružomberok
Bezpečne na CykloKorytničke
Centrum sociálnych služieb ORAVA Hipoterapia
Posilnenie rodinných väzieb,
podpora a rozvoj rodičovských
Náruč – Pomoc deťom v kríze
zručností
Mesto Martin
Čriepky z prírody Turca
Centrum sociálnych služieb
Obnova záhrady a oddychovej
STRANÍK
časti
ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa
Pomôžme si navzájom
2. etapa v budovaní Základnej
ZAČNI
školy včelárskej
Základná škola Klokočov
Čítanie pre radosť
Materská škola Lednické Rovne
Dopravná výchova
Združenie priateľov folklórneho
súboru Háj
Krojované deti
Združenie na záchranu Lietavského
hradu
Lietavská hradná pivnica
Ochranárske združenie ŽIVÉ MESTÁ Koníky deťom
OZ Podjavorinskej deti
Záhrada hrou
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Neinvestičný fond „Deti, naša
budúcnosť.“
ProLiberi
Občianske združenie rodičov a
priateľov MŠ SLNIEČKO
Svetielko nádeje
Základná škola s materskou školou
Juraja Slávika Neresnického, Dobrá
Niva
Obec Banský Studenec
Základná škola Andreja Kmeťa
Materské centrum LIPKA
Horolezecký klub Zlaté Moravce
Základná škola Bélu Bartóka
s vyučovacím jazykom maďarským
ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským, Trstice
Materská škola, Hollého 40, Šaľa
Obec Topoľnica
Rybárske združenie Verešvárska
Baňa – Červeník
Občianske združenie Rodinný
detský domov, Piešťany
ZOZ Útulok pri Kaplnke Trnava
Rodinné centrum Pohoda, o. z.,
Urmince
Základná škola, Športovcov 372/21,
Partizánske
Občianske združenie Detský
domov, Myjava
Mesto Brezová pod Bradlom

Primulkovské pieskoviská
Odchodom to nekončí
Zachráňme drevené domčeky
Hravo aj zdravo
Detské ihrisko v materskej
škole
Drevené lávky
Zelená trieda
Preliezačka – kolotoč na
detskom ihrisku v Tlmačoch
Športové lezenie pre všetkých
We love English
Dni bez mobilov a tabletov
Deti a ľudové tradície
Babičkina záhrada
Zo smetiska jazero plné života
Naša záhrada
Útulok pre psíkov
Detské mini ihrisko v
Urminciach
Kultúra v prírode

Pomôž mi prekonať traumu
V zdravom tele zdravý duch
Skrášlenie areálu pre ľudí
„Fénix", zariadenie sociálnych
žijúcich v zariadení sociálnych
služieb, Levice
služieb
Protect work
Hipoterapia, liečba koňom
Základná škola s materskou školou, Bezpečne na cestách pre
Hlavná 292/82, Viničné
najmenších
Obec Veľký Grob
Vymaľujme škôlku
Klub ochrancov zelene
Zelená kolónia
Obec Trstená na Ostrove
Fitpark v 21. storočí
„Pre našu školu“
Ihrisko
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Združenie rodičov a priateľov ZŠ
Pri kríži 11
Podnik medzitrhu práce – Šanca
pre všetkých, n. o.
Občianske združenie Iniciatíva
rodičov Ružinova
Základná škola s materskou školou
Ondrej Cabana
Základná škola
Občianske združenie „Zelená
deťom“
Hipoterapeutické centrum Hipony
Obecný úrad Chorvátsky Grob,
Radovan Benčík
Deti ulice
Mažoretky TINA Bratislava
Rodinné centrum SLUNCE, n. o.
ĎARMOTY – Občianske združenie
Zoborský skrášľovací spolok
Materská škola Lúky, Vráble
Nezábudka – združenie na pomoc
rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi a mladistvými

Zelené átrium
Práca s pridanou hodnotou od
nezamestnaných
Bezpečná dopravná výchova
Fit Park – zabávaj sa cvičením!
Školská záhrada
BEZPEČNE NA CESTE
Koníky naša radosť
Oddychová zóna Malé Vinice
Terapia slovenským remeslom
Roztočme to s mažoretkami
Šťastné detstvo
Vinarska50.sk
Zážitková expozícia kláštorov
na Zobore
ŠŤASTNÉ SLNIEČKA
Učíme sa samostatnosti, učíme
sa kuchyni
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DETSKÁ ATLETIKA
V roku 2017 bol realizovaný tretí ročník úspešného projektu „Detská atletika“, na
ktorom spolupracovala spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., a Nadácia Tesco so
Slovenským atletickým zväzom od roku 2015 na základe trojročnej zmluvy. Do
Detskej atletiky sa za tieto roky zapojili tisíce detí a ďalšie budú môcť atletiku
objavovať vďaka novým atletickým súpravám aj počas nasledujúcich rokov. Do
projektu Detskej atletiky sme sa zapojili, aby sme podporili zdravý životný štýl u detí.
Zároveň sme chceli prispieť k výchove budúcich úspešných športovcov na celom
Slovensku.
Projekt Detská atletika, ktorý vychádza z projektu Medzinárodnej asociácie
atletických federácií (IAAF) „Kids Athletic's“, vznikol v roku 1997 a oslovuje trénerov
detí a mládež na celom svete.
Nadácia Tesco podporila v roku 2017 tento projekt sumou 80 000 €, ktoré boli
využité na nákup 100 kusov detských atletických súprav, ktoré boli následne v
priebehu roka distribuované základným školám, klubom a organizáciám, ktoré sa do
projektu Detskej atletiky prihlásili. Atletická súprava bola v kalendárnych rokoch
2015, 2016 a 2017 poskytnutá každej inštitúcii, ktorá organizuje atletický krúžok v
rámci základnej školy a prejavila o atletickú súpravu záujem. Atletické súpravy boli
tiež poskytnuté špeciálnym školám a inštitúciám, ktoré sa venujú hendikepovaným
deťom a práci s nimi. Jedna atletická súprava bola poskytnutá pre Univerzitu Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
V roku 2017 bol projekt „Detská atletika“ podporený aj v rámci súťaže Bavme deti
športom v každom samosprávnom kraji. Na súťaži sa zúčastnili atletické škôlky
a základné školy z daného kraja, ktoré využívajú pri tréningoch aj darované atletické
súpravy. Na finále atletických škôlok prišla deti podporiť aj dvojnásobná
olympionička v chôdzi Mária Katerinka Czaková.
Vďaka aktivitám Detskej atletiky rastie nadšenie detí zo športu a môžeme na
Slovensku vychovávať nádejné talenty atletiky od mladého veku.

Zoznam zariadení, ktorým bola v roku 2017 darovaná atletická súprava:
AKD sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
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AK Krupina, o. z.
AK Lomničan, Tatranská Lomnica
AK pri ZŠ Jura Hronca, Rožňava
AK pri ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce
AK pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
AK ZŠ Radvanská, Banská Bystrica
AŠK Nad Medzou, Spišská Nová Ves
Atletická akadémia, Žilina
Bežíme pre radosť, Spišská Nová Ves
Cirkevná spojená škola, Moldava nad Bodvou
CVČ Brezová pod Bradlom
CVČ Moldava nad Bodvou
CVČ Pyramída, Nové Zámky
Detská atletická škôlka Fair play, Rožňava
Klub Sokol, Sokolovce
OSA Športová akadémia, Dubnica n/Váhom
Sysle z Marcelovej, Marcelová
Športový AK, Komárno
ŠK Juventa, Žilina
ŠKP Žilina
Športový klub, Beluša
ŠŠAK Malá Ida
ZŠ a Gymnázium, Moldava nad Bodvou
ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou
ZŠ s MŠ Dolný Smokovec
ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica
ZŠ Mostná, Nové Zámky
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi, Rožňava
ZŠ s MŠ Vlachovo
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ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Buzica
ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou
Atletklub Bajkalská
Šport hrou, Prešov
Detská atletika, ZŠ Pri kríži
ZŠ a MŠ Francisciho v Poprade
TRIKLUB Poprad
TURIEC.RUN (OZ) Turčianske Teplice
ZŠ a MŠ Trnava
ŠK Jablonica
ZŠ Hliník nad Hronom
AK Slávia UK, Bratislava
ZŠ Starý Tekov
Atletický klub, Stará Bystrica
AC Run Is Fun, Prešov
Základná škola s MŠ
AK OZ pre budúcnosť dieťaťa, Mužla
AK Zemaňáci, Nová Baňa
Atletika pre radosť, Pezinok
Bedmintonový klub, Žilina
Funny athletics
Atletická akadémia Podpoľanie
Detská psychiatrická nemocnica, Kremnica
Špeciálna ZŠ, Čierny Balog
ZŠ Rudlov, Soľ
Súkromná ZŠ s poruchami aktivity a pozornosti, Prešov
Súkromná škola internátna, Námestovo
Súkromná škola internátna, Žilina
Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola, Žilina
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
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FARMÁRSKY GRANT
Názov projektu: Ako sa stať úspešným dodávateľom pre obchod
Názov implementujúcej organizácie: Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Odborný garant projektu: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Cieľová skupina: slovenskí farmári, producenti a spracovatelia potravín,
potenciálni dodávatelia do obchodnej siete
Cieľom projektu bolo pomôcť slovenským farmárom, producentom
a spracovateľom potravín presadiť sa na trhu a osvojiť si vedomosti na to
nevyhnutné (legislatívny a zdrojový rámec, kritériá reťazcov kladené na dodávateľov
atď.).
Nadácia Tesco aj v roku 2017 podporila projekt sumou 85 000 €. Počas štyroch rokov
existencie grantu mohli farmári a malí výrobcovia potravín absolvovať školenia o kvalite
a bezpečnosti potravín, hygiene prevádzok, získali know-how, ako môžu vďaka
moderným výrobným postupom vyrábať inovatívne produkty s vysokou pridanou
hodnotou, s ktorými majú šancu uspieť na trhu medzi konkurenciou.
Na tieto témy nadviazali odborné workshopy realizované v roku 2017. Tieto boli
primárne zamerané na zlepšenie pripravenosti slovenských farmárov, producentov
a spracovateľov potravín uspieť na trhu a byť úspešným dodávateľom do obchodných
reťazcov.

V rámci projektu bola spracovaná a účastníkom kurzov poskytnutá učebná pomôcka
s názvom „Ako sa stať dodávateľom pre obchod“ obsahujúca základné časti
prednášok a potrebné vedomosti, ktoré umožnia farmárom pochopiť tento proces
od začiatku až po finálny výsledok – vlastný produkt na trhu.
Realizácia projektu Farmársky grant 2017 bola úspešne ukončená konferenciou v
priestoroch SPU Nitra. Projekt bol realizovaný pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
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Prehľad jednotlivých seminárov podľa zamerania, termínu a miesta konania:
5. október 2017
Bratislava
jednodňový
seminár
18. 10. 2017 – 20. 10. Lučenec
trojdňový kurz
2017
23. 10. – 25. 10.
Zemplín
trojdňový kurz
2017
6. 11. – 8. 11. 2017
Levoča
trojdňový kurz
11. 10. – 13. 10. 2017

Námestovo

trojdňový kurz

13. 11. – 15. 11. 2017

Námestovo

trojdňový kurz

22. 11. – 24. 11. 2017

Nitra

trojdňový kurz

27. 11. – 29. 11. 2017

Podkylava

trojdňový kurz

7. 12. 2017

Nitra

záverečná
konferencia
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TESCO POTRAVINOVÁ ZBIERKA
Od 9. do 11. novembra 2017 prebehol v poradí už piaty ročník Tesco Potravinovej
zbierky, ktorý bol zároveň najúspešnejším v celej jej histórii. Vďaka mnohým
dobrovoľníkom, ako aj zákazníkom obchodov Tesco Stores SR, a. s., ktorí boli
ochotní prispieť, sa podarilo vyzbierať rekordných 110 ton trvanlivých potravín a
drogérie, čo bolo až o 25 % viac ako v roku 2016. Vďaka týmto potravinám bolo
možné pripraviť 275 000 porcií jedla pre ľudí v núdzi.

Zapojené charitatívne organizácie vyzbierali spolu potraviny a drogériu v hodnote
145 000 €. Tesco Stores SR, a. s., rovnako ako v predchádzajúcich rokoch túto
hodnotu navýšilo o 20 % hodnoty vyzbieraného tovaru, t. j. 29 000 €.

Ďalším partnerom Potravinovej zbierky bol aj v roku 2017 Unilever, ktorý do zbierky
prispel finančným darom v hodnote 11 108,91 €. Nadácia Tesco následne prerozdelila
financie charitatívnym partnerom, ktorí dennodenne pomáhajú ľuďom v núdzi –
Slovenskej katolíckej charite, Evanjelickej Diakonii ECAV na Slovensku, Potravinovej
banke Slovenska, organizácii Depaul Slovensko a OZ Vagus.

Potravinová zbierka prebiehala v 104 obchodoch Tesco po celom Slovensku. Počas
tohto ročníka sme predstavili aj jednu novinku, zbierka prebiehala v 5 obchodoch
pasívnou formou, t. z. bez prítomnosti dobrovoľníkov.

Ľudia najviac darovali trvanlivé potraviny ako napríklad múku, cestoviny, cukor,
ryžu, ale aj hygienické potreby, drogériu a mnoho ďalších výrobkov, ktoré pomohli
prežiť zimu sociálne slabším rodinám, seniorom, chorým ľuďom či ľuďom bez
domova oveľa ľahšie.
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TESCO ANJEL
Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci
spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných
zbierok medzi zamestnancami a príspevkami od spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.,
sa vytvára fond, z ktorého sa uvoľňujú finančné prostriedky na pomoc kolegom,
ktorí to potrebujú v ťažkých životných situáciách.

Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco
Stores SR, a. s., vyzbieranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle na účet Nadácie
Tesco, ktorá finančné prostriedky každý mesiac prerozdeľuje podľa vopred
stanovených pravidiel.

Financie sú každý mesiac komisiou zloženou zo zamestnancov personálneho
oddelenia 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.

Celková suma darov v roku 2017 sa vyšplhala na 33 140 €, ktoré sme rozdelili 71
žiadateľom. Maximálna možná výška príspevku bola 1 000 €.

Financie boli určené na pomoc v týchto prípadoch:
•

podpora zdravia a výchovy detí

•

podpora samoživiteľov rodiny

•

podpora pri ochorení v rodine

•

pomoc pri úmrtí v rodine
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•

pomoc pri prírodnej katastrofe

V roku 2017 sa podarilo zorganizovať už štvrtý ročník letných táborov pre deti z
rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Prvý turnus tábora prebehol v júli
v Čertove a druhý turnus v auguste v Partizánskom. Dokopy sa na oboch turnusoch
zúčastnilo 133 detí, pre ktoré bol pripravený bohatý kultúrny a športový program,
o ktorý sa postarali animátori z CK Slniečko. Na realizáciu Tesco Anjel táborov bola
v roku 2017 venovaná suma 29 374 €.
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MENU PRE ZMENU
V roku 2017 sme nadviazali na úspešný projekt Jedlá zmena, ktorý sme realizovali
v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Obdobne ako
projekt Jedlá zmena, projekt Menu pre zmenu bol zameraný na praktické aktivity v
oblasti vzdelávania o zdravej výžive a zodpovednej spotreby potravín.

Projekt bol podporený sumou 12 000 € z 2 % príspevku dane. Do projektu sa zapojilo
10 škôl, ktoré realizovali projekty zamerané na témy ako lokálne a sezónne potraviny,
boj proti plytvaniu potravinami, environmentálne a etické problémy živočíšnej
výroby, alternatívy potravinových systémov, pestovanie palmy olejnej a jeho dopad
na životné prostredie či strata druhovej rozmanitosti v poľnohospodárstve
(znižovanie počtu odrôd rastlín a druhov zvierat). Do projektu sa zapojilo celkom 5
934 žiakov, rodičov a pedagogických aj nepedagogických pracovníkov škôl.
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ROZŠIROVANIE KAPACÍT POTRAVINOVEJ BANKY SLOVENSKA
V roku 2017 pokračovala spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska, ktorej
v rámci boja proti plytvaniu potravinami spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., darovala
potravinové prebytky vo všetkých regiónoch Slovenska. V priebehu roka 2017 sa
spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., podarilo v troch vlnách rozšíriť počet obchodov
zapojených do programu darovania potravín celkovo zo 14 zapojených k decembru
2016 na 100 zapojených k decembru 2017. Do septembra 2017 sa takto podarilo
darovať 313 ton potravín pre ľudí v núdzi. Proces darovania potravín si preto
vyžiadal širšie zapojenie kapacít Potravinovej banky, čo by bez podpory zo strany
Nadácie Tesco nebolo možné. Nadácia Tesco preto prispela sumou 54 839,47 € na
kúpu automobilov na rozvoz potravín ľuďom v núdzi, na nákup chladiacich zariadení
a vybavenie kancelárskych a skladových priestorov.
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NAŠE MESTO

Projekt Naše mesto, ktorého organizátorom je Nadácia Pontis, je najväčším
podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Spoločnosť Tesco Stores SR, a.
s., spolu s Nadáciou Tesco sa v roku 2017 zapojili do tohto projektu s cieľom pomôcť
vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme.

Vďaka príspevku 456 € sa mohlo do projektu zapojiť 18 dobrovoľníkov. Časť z nich
prispela k zvýšeniu bezpečnosti v Únii pre slabozrakých v Karlovej Vsi. Druhá skupina
dobrovoľníkov pomáhala s úpravou vonkajších priestorov škôlky sv. Vincenta de
Paul v Bratislave.
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PREHĽAD POUŽITIA FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:
Dary od TESCO STORES SR, a. s., 256 862,03 €
Dary zo sociálneho marketingu v spolupráci s Unilever Slovensko, s. r. o., 11 108,91
€
2 % daní z príjmov 176 439,47 €
Verejné finančné zbierky 7 890,60 €

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého
darcu presahuje 331 €:
TESCO STORES SR, a. s.
Unilever Slovensko, s. r. o.
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Prehľad o fyzických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým
spôsobom sa tieto prostriedky použili:
Príspevok v rámci programu Tesco Anjel – ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc
a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie
Darina Lukačíková
Viera Buchová
Michal Pálka
Erika Oláhová
Ružena Mikušková
Iveta Mattová
Simona Slosiariková
Anna Kytková
Monika Záhradná
Anna Púchorová
Silvia Perinová
Miroslava Klenková
Marián Polák
Petra Púpavová
Simona Červenková
Katarína Kádeková
Mária Kotorová
Svetlana Gottliebová
Miroslava Hrnčíková
Emília Revajová
Jana Mláková
Helena Nagyová
Alexander Orbán
Jana Smolková
Miroslava Kohútiková
Maja Nitzan
Daniela Frajtová
Iveta Parutková
Eva Vatrová
Andrea Petráňová
Danka Lórenczová
Slávka Hrnčiariková
Irena Folková
Marián Sluka
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Zsolt Mitlík
Jana Kňazíková
Lenka Kosnovská
Monika Horváthová
Miloš Šmalec
Martin Ringoš
Maroš Pinčík
Irena Baginová
Eva Setnická
Adriana Muráňová
Daniela Savarijová
Elena Paršová
Lucia Lakotová
Dana Voštenáková
Julia Trchalová
Monika Horváthová
rodina Horňáková
Mária Prochádzková
Mária Hybenová
Lenka Tatarčiaková
Marika Höcherová
Marcela Musilová
Nikoleta Juhaszová
Andrea Jestrebiová
Kristína Füzéková
Žaneta Henkelová
Marcela Botová
Silvia Richtárechová
Ingrid Dukayová
Patrícia Gajdošová
Anna Mária Tomková
Pavol Černý
Andrea Kuťková
Marta Bačovčinová
Zuzana Porubánová
Martina Ághová
Barbara Ábrahámová
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Prehľad o právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým
spôsobom sa tieto prostriedky použili:
Právnická osoba

Využitie prostriedkov

Verejnoprospešný účel

Centrum pre filantropiu

Členský poplatok AsFIN

Potravinová banka
Slovenska, o. z.

Potravinová zbierka 2016

Evanjelická diakonia
ECAV na Slovensku

Potravinová zbierka 2016

Depaul, n. o.

Potravinová zbierka 2016

Aktivity na podporu neziskových
organizácií
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

OZ VAGUS

Potravinová zbierka 2016

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Slovenská katolícka
charita

Potravinová zbierka 2016

Národné
poľnohospodárske
a potravinárske
centrum
Potravinová banka
Slovenska, o. z.

Farmársky grant 2017

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora vzdelávania

Centrum
environmentálnej
a etickej výchovy Živica,
o. z.

Prostriedky
na
nákup
vozidla
pre
zber
potravinových prebytkov
na charitatívne účely
Podpora projektu Menu pre
zmenu

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora vzdelávania

25

Detská fakultná
nemocnica
s poliklinikou

Dar na verejnoprospešný
účel ochrany a podpory
zdravia v rámci DFNsP

Slovenská atletika, s. r.
o.

Dar na zakúpenie detských Podpora a rozvoj telesnej kultúry
atletických súprav
a športových aktivít

Liga proti rakovine, n. o.

Dar
v rámci
kampane Ochrana a podpora zdravia, sociálna
sociálneho marketingu GO pomoc
a starostlivosť,
podpora
PINK
zdravého životného štýlu a prevencie

fajnPARK

Letný tábor pre deti zo Ochrana a podpora zdravia, sociálna
sociálne znevýhodnených pomoc
a starostlivosť,
podpora
rodín
zdravého životného štýlu a prevencie

CK Slniečko, spol. s r. o.

Letný tábor pre deti zo Ochrana a podpora zdravia, sociálna
sociálne znevýhodnených pomoc
a starostlivosť,
podpora
rodín
zdravého životného štýlu a prevencie

Nadácia Pontis

Dobrovoľnícke
Naše mesto

podujatie Aktivity na
organizácií

Právnická osoba
Občianske združenie
Priatelia základnej školy,
Komenského ul. 23,
Bardejov
Centrum voľného času

Využitie prostriedkov

Mesto Humenné

Škôlka v pohybe

Materská škola,
Kukučínova ul. č. 2544/7,
Snina

Prírodná telocvičňa

Trdielko – pomoc ťažko
chorým deťom

Priateľské stretnutie
onkorodiek Košice

Mesto Trebišov
Materská škola – Óvoda

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc
a starostlivosť,
podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

IHRISKO PRE VŠETKÝCH
Fotografický ateliér

Trebišov Summer Cinema
movies (TESCO) –
Trebišovské letné kino
Zelenaj sa školský dvor!

podporu neziskových

Verejnoprospešný účel

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora vzdelávania
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Mesto Stará Ľubovňa

Ihrisko pred Lentilkou

ZŠ s MŠ sv. Kríža

Oddychovo-relaxačná
zóna

Cesta za domovom

Adopt 2017

MC Dietka

Zázemie plné života

Základná škola so sídlom
v Gelnici na ulici Hlavná
121, Gelnica
Athletic Legion Club –
Moldava nad Bodvou
SAPIO, občianske
združenie
Detské srdce
Maják nádeje
Arcidiecézna charita
Košice, Charitný dom sv.
Alžbety
Občianske združenie
Kandík – Kakasmandikó
polgári társulás

Dopravné ihrisko v
Základnej škole Gelnica

Podpora vzdelávania
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
Bavíme sa volejbalom
športových aktivít
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
9 klincov II
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Učenie už bude zábava
Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
Pracovné zručnosti pre
pomoc a starostlivosť, podpora
osamelé matky
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
Tvorivé dielne pre ľudí bez
pomoc a starostlivosť, podpora
domova
zdravého životného štýlu a prevencie
Dávno neslýchané ulice

Základná umelecká škola

Zelená oáza – renovácia
areálu ZUŠ

Obec Halič

Chlieb náš každodenný

Materská škola – Óvoda
Základná škola Obrancov
mieru 884, Detva
Mesto Brezno

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Škôlkari bezpečne na
cestách
Svet plný zábavy a hier –
multifunkčné ihrisko
Námestíčko pod bránou

OZ Hafkáči

Pomoc opusteným a
týraným zvieratám

Mesto Ružomberok

Bezpečne na
CykloKorytničke

Zachovanie kultúrnych hodnôt
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora vzdelávania
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
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Centrum sociálnych
služieb ORAVA

Hipoterapia

Náruč – Pomoc deťom v
kríze

Posilnenie rodinných
väzieb, podpora a rozvoj
rodičovských zručností

Mesto Martin

Čriepky z prírody Turca

Centrum sociálnych
služieb STRANÍK
ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa

Obnova záhrady a
oddychovej časti
Pomôžme si navzájom
2. etapa v budovaní
Základnej školy včelárskej
Čítanie pre radosť

ZAČNI
Základná škola Klokočov
Materská škola Lednické
Rovne
Združenie priateľov
folklórneho súboru Háj
Združenie na záchranu
Lietavského hradu
Ochranárske združenie
ŽIVÉ MESTÁ
OZ Podjavorinskej deti
Neinvestičný fond „Deti,
naša budúcnosť."
ProLiberi
Občianske združenie
rodičov a priateľov MŠ
SLNIEČKO
Svetielko nádeje
Základná škola s
materskou školou Juraja
Slávika Neresnického,
Dobrá Niva
Obec Banský Studenec

Dopravná výchova
Krojované deti
Lietavská hradná pivnica
Koníky deťom
Záhrada hrou
Primulkovské pieskoviská
Odchodom to nekončí
Zachráňme drevené
domčeky
Hravo aj zdravo

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Podpora vzdelávania
Podpora vzdelávania
Podpora vzdelávania
Podpora vzdelávania
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Podpora vzdelávania
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Detské ihrisko v materskej
škole
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Ochrana a tvorba životného
Drevené lávky
prostredia

Základná škola Andreja
Kmeťa

Zelená trieda

Materské centrum LIPKA

Preliezačka – kolotoč na
detskom ihrisku v
Tlmačoch

Podpora vzdelávania
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
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Horolezecký klub Zlaté
Moravce
Základná škola Bélu
Bartóka s vyučovacím
jazykom maďarským
ZŠ s MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským,
Trstice
Materská škola, Hollého
40, Šaľa

Športové lezenie pre
všetkých

Obec Topoľnica

Babičkina záhrada

Rybárske združenie
Verešvárska Baňa –
Červeník
Občianske združenie
Rodinný detský domov,
Piešťany
ZOZ Útulok pri Kaplnke
Trnava
Rodinné centrum Pohoda,
o. z., Urmince
Základná škola,
Športovcov 372/21,
Partizánske

We love English

Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
Dni bez mobilov a tabletov pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Deti a ľudové tradície

Zo smetiska jazero plné
života
Naša záhrada
Útulok pre psíkov
Detské mini ihrisko v
Urminciach
Kultúra v prírode

Občianske združenie
Detský domov, Myjava

Pomôž mi prekonať
traumu

Mesto Brezová pod
Bradlom

V zdravom tele zdravý
duch

„Fénix", zariadenie
sociálnych služieb, Levice

Skrášlenie areálu pre ľudí
žijúcich v zariadení v
sociálnych služieb

Protect work

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít

Zachovanie kultúrnych hodnôt
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít

Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
Hipoterapia, liečba koňom pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie

Základná škola s
materskou školou, Hlavná
292/82, Viničné

Bezpečne na cestách pre
najmenších

Obec Veľký Grob

Vymaľujme škôlku

Klub ochrancov zelene

Zelená kolónia

Podpora vzdelávania
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a tvorba životného
prostredia
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Obec Trstená na Ostrove

Fitpark v 21. storočí

„Pre našu školu"

Ihrisko

Združenie rodičov a
priateľov ZŠ Pri kríži 11

Zelené átrium

Podnik medzitrhu práce –
Šanca pre všetkých, n. o.

Práca s pridanou
hodnotou od
nezamestnaných

Občianske združenie
Iniciatíva rodičov
Ružinova
Základná škola s
materskou školou Ondrej
Cabana
Základná škola
Občianske združenie
„Zelená deťom"

Bezpečná dopravná
výchova
Fit Park – zabávaj sa
cvičením!
Školská záhrada
BEZPEČNE NA CESTE

Hipoterapeutické
centrum Hipony

Koníky naša radosť

Obecný úrad Chorvátsky
Grob, Radovan Benčík

Oddychová zóna Malé
Vinice

Deti ulice

Terapia slovenským
remeslom

Mažoretky TINA Bratislava

Roztočme to s
mažoretkami

Rodinné centrum SLUNCE,
Šťastné detstvo
n. o.
ĎARMOTY – Občianske
združenie
Zoborský skrášľovací
spolok
Materská škola Lúky,
Vráble
Nezábudka – združenie na
pomoc rodinám so
zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými

Vinarska50.sk
Zážitková expozícia
kláštorov na Zobore
ŠŤASTNÉ SLNIEČKA
Učíme sa samostatnosti,
učíme sa kuchyni

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Ochrana a tvorba životného
prostredia

Podpora vzdelávania

Podpora vzdelávania
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Podpora vzdelávania
Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Ochrana a tvorba životného
prostredia
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
Podpora a rozvoj telesnej kultúry a
športových aktivít
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Podpora vzdelávania
Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
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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

Poskytnutie príspevkov iným účtovným jednotkám z darov – ochrana a podpora
zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu
a prevencie, podpora vzdelávania, podpora a rozvoj telesnej kultúry a športových
aktivít, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia: 284
366,45 €
Poskytnutie príspevkov iným účtovným jednotkám z podielu dane – ochrana
a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť, podpora zdravého životného
štýlu a prevencie, podpora vzdelávania, aktivity na podporu neziskových organizácií:
152 418,47 €
Detské tábory – ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť,
podpora zdravého životného štýlu a prevencie: 24 021 €
Poskytnutie príspevkov z verejnej zbierky – ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora zdravého životného štýlu a prevencie: 33 140 €
Aktivity na podporu neziskových organizácií: 1 500 €
Výdavky na správu nadácie boli v hodnote: 8 343,97 €

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov,
v hodnotenom období
V roku 2017 nastala zmena na poste troch členov správnej rady:
Katarína Tokárová bola nahradená Miroslavom Černým,
Andrej Križan bol nahradený Petrom Piešťanským,
Marek Král bol nahradený Petrom Vinarčíkom.

ktoré

nastali

V roku 2017 nastala zmena na poste správcu Nadácie Tesco:
Zuzana Lošáková bola nahradená Veronikou Bush.
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.
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Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadácia Tesco nemá nadačné fondy.
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ŠPECIFIKÁCIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV
Názov: Nadácia Tesco
Sídlo: Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42184126
Za rok: 2015
Prijaté v roku: 2016
Použité v roku: 2017
Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel

Podpora vzdelávania

85 000 €

Poskytovanie sociálnej
pomoci

24 021 €

Poskytovanie sociálnej
pomoci

54 962,47 €

Podpora vzdelávania

12 000 €

Organizovanie a
sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti

456 €

Spôsob použitia podielu
zaplatenej dane
Farmársky grant 2017
Podpora malých, mladých
a rodinných farmárov
a drobných výrobcov
potravín – NPPC –
Výskumný ústav
potravinársky, Bratislava
Tesco Anjel letný tábor pre
deti zo sociálne slabších
rodín, organizovaný CK
Slniečko, spol. s r. o.
Dar pre Potravinovú banku
Slovenska, o. z., na kúpu
vozidla pre zvoz
potravinových prebytkov na
charitatívne účely
Príspevok na projekt Menu
pre zmenu pre Centrum
environmentálnej a etickej
výchovy Živica, o. z.

Naše mesto –
dobrovoľnícke podujatie
organizované Nadáciou
Pontis
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Kontakt:
E-mail: emartini@sk.tesco-europe.com
Kontaktná adresa Nadácie Tesco
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A VÝROK AUDÍTORA
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