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Nadácia

ÚVOD
Milí priatelia,

•	planéta: klimatická zmena, poľnohospodárstvo,
•	miesta: podpora lokálnych komunít, potravinová zbierka, dobrovoľníctvo.

aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým susedom miestnym komunitám. Aj s týmto zámerom vznikla Nadácia
Tesco, ktorá v sebe spája potenciál samotnej firmy,
jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných
partnerov a zákazníkov, pričom sa snaží pomáhať
tam, kde je to najviac potrebné.

V roku 2019 sme zrealizovali v poradí ďalšie 2 edície
grantového programu zameraného na zlepšenie života
v komunitách „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Počas
5. a 6. edície sme podporili ďalších 460 projektov
sumou takmer 340 000 €. Zároveň odborná komisia vybrala 231 projektov, ktoré podporíme v rámci
7. edície v roku 2020.

V roku 2019 bol založený Nadačný fond Tesco, ktorý realizoval aktivity súbežne s Nadáciou Tesco. V deviatom
roku fungovania sa Nadácia Tesco zameriavala najmä na
dlhodobé projekty spoločenskej zodpovednosti finančne podporované spoločnosťou Tesco Stores SR, a. s.,
a partnerskými spoločnosťami či individuálnymi podporovateľmi verejnej finančnej zbierky Tesco Anjel. Projekty
financované z asignácie 2 % boli realizované Nadačným
fondom Tesco, ktorý spravovala Nadácia Pontis.

V novembri sa uskutočnil už siedmy ročník Tesco Potravinovej zbierky, ktorá je najväčšou potravinovou
zbierkou na Slovensku. Zbierka prebehla počas troch
dní v 120 obchodoch Tesco po celom Slovensku a prvýkrát sa zákazníci mohli do zbierky zapojiť aj prostredníctvom Tesco Online nákupov. Vďaka dobrovoľníkom
a zákazníkom obchodov Tesco sa podarilo vyzbierať
rekordné množstvo potravín a drogérie – vyše 171 ton
v hodnote 262 000 €, ktoré pomohli v predvianočnom
období ľuďom v núdzi.

Aktivity nadácie a nadačného fondu nadväzujú na CSR
stratégiu firmy – Plán malých pomocí (Little Helps
Plan), ktorý stojí na štyroch pilieroch: produkty, ľudia,
planéta a miesta. K prioritám Nadácie Tesco a Nadačného fondu Tesco preto patria:

V roku 2019 bol zriadený Nadačný fond Tesco, ktorý
z asignácie 2 % podporil 11 projektov zameraných
na pomoc ľuďom v núdzi, udržateľnosť a boj proti
plytvaniu potravinami, zodpovednú výrobu a rozvoj
zdravého životného štýlu, podporu diverzity a inklúzie. Medzi vybrané projekty bola z Nadačného fondu
Tesco rozdelená suma takmer 318 000 €. Zároveň boli

•	produkty: boj proti plytvaniu potravinami, obaly, podpora lokálnych producentov,
•	ľudia: diverzita a inklúzia, zdravie, bezpečnosť
a zdravý životný štýl,
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podporené 4 programy Nadácie Pontis zamerané na
zvyšovanie povedomia o trvalej udržateľnosti, dobrovoľníckych aktivitách a iniciatívach pomoci ľuďom
v núdzi. Spoločne boli tieto aktivity podporené sumou
viac ako 38 000 €.

Práve v období, keď vychádza táto výročná správa,
sa pomoc ľuďom v núdzi stáva v dôsledku vplyvov
koronakrízy ešte akútnejšou ako kedykoľvek predtým.
Preto podajme pomocnú roku tým najzraniteľnejším,
ktorí našu pomoc teraz najviac potrebujú. Aj malá
pomoc môže mať veľký význam.

Už tradične sme podporili Potravinovú banku Slovenska, ktorá denne zabezpečuje distribúciu a darovanie
potravinových prebytkov z obchodov Tesco. Takisto
sme podporili neziskovú organizáciu Depaul Slovensko
pri zabezpečení stravy pre ľudí bez domova. Spolupracovali sme aj naďalej s organizáciou CEEV Živica
a podporili sme už druhý ročník projektu SadOVO,
ktorý sa v roku 2019 zameral na vzdelávanie žiakov
v oblasti ochrany starých odrôd ovocných drevín a ich
výsadbu v okolí škôl. Prostredníctvom Farmárskeho grantu sme pokračovali vo vzdelávaní farmárov
a malých producentov potravín. V minulom roku sme
začali spoluprácu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a podporili aktivity cielené na skvalitnenie života
v marginalizovaných rómskych komunitách.
Ďakujeme všetkým, ktorým nie sú osudy iných ľahostajné, a preto prispievajú darovaním potravín, dobrovoľníctvom a pomáhajú zlepšovať život v komunitách.

V Bratislave 13. 5. 2020
Veronika Bush
správkyňa Nadácie Tesco
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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:

najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, ako aj zamestnancov, dodávateľov, ale
aj obchodných partnerov a zákazníkov.

Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
42184126
2023190169
Veronikou Bush, správkyňou

V roku 2019 bol zriadený aj Nadačný fond Tesco pri
Nadácii Pontis, ktorý spravoval projekty podporené
z asignácie 2 % a 6. edíciu grantového programu Vy
rozhodujete, my pomáhame.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: SK5309000000005038035586
Čísla účtu zbierok: SK5509000000005068520419
SK1709000000000635230678

Naše hodnoty a poslanie
Veríme, že aj prostredníctvom malých krokov dokážeme urobiť veľkú zmenu, a táto hodnota je neodmysliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme. Nadácia
Tesco má záväzok správať sa zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté skúsenosti
v oblasti filantropie a spoločenskej zodpovednosti.
Keďže každá pomoc má svoje pravidlá, rozhodli sme
sa pomáhať v týchto oblastiach:
•	produkty: boj proti plytvaniu potravinami, obaly,
podpora lokálnych producentov,
•	ľudia: diverzita a inklúzia, zdravie, bezpečnosť
a zdravý životný štýl,
•	planéta: klimatická zmena, poľnohospodárstvo,
•	miesta: podpora lokálnych komunít, potravinová
zbierka, dobrovoľníctvo.

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 niektoré aktivity spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., v oblasti spoločenskej
zodpovednosti.
Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti, medzi ktoré patrí
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SPRÁVNA RADA
NADÁCIE TESCO

Správkyňa

Správna rada

Veronika Bush

Erik Šiatkovský
Miroslava Rychtárechová

Predseda

Peter Piešťanský

Martin Kuruc

Peter Vinarčík
Andrea Bodnárová

Dozorná rada
Jana Rafajová
Tibor Deák
Barbora Odnogová
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KĽÚČOVÉ AKTIVITY
A PROJEKTY
V ROKU 2019

VY ROZHODUJETE,
MY POMÁHAME
Cieľom grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je podpora miestnych organizácií (občianske
združenia, centrá voľného času, školy, škôlky, nadácie, samosprávy a pod.), ktorým finančný príspevok
pomôže zrealizovať projekt s prínosom pre ich okolie
a komunitu. V roku 2019 sme zrealizovali už v poradí 5.
a 6. edíciu grantového programu. Hodnotiaca komisia
zložená zo zástupcov Tesco Stores SR, a. s., Nadácie
Pontis a iných zástupcov neziskového sektora vybrala
spolu 462 nominovaných projektov, ktoré postúpili do
hlasovania zákazníkov. Hlasovanie prebiehalo vo všetkých obchodoch Tesco Stores SR, a. s., na Slovensku.
V každom z obchodov sa uchádzali o hlasy zákazníkov
3 projekty z okolia daného obchodu. V zrealizovaných
edíciách programu sme odmenili všetky projekty, ktoré postúpili do hlasovania zákazníkov v obchodoch.
Všetky projekty, ktoré sa umiestnili na 1. mieste, získali
grant vo výške 1 300 €, projekty na 2. mieste 600 €
a projekty na 3. mieste 300 € na realizáciu svojho
verejnoprospešného zámeru. Celkovo tak Nadácia
Tesco a Nadačný fond Tesco v 5. a 6. edícii programu
podporili organizácie sumou takmer 340 000 €.
Zároveň v decembri 2019 vybrala komisia projekty do
7. edície programu, ktorých realizácia prebehne v roku
2020. Všetky podporené projekty grantového programu
Vy rozhodujete, my pomáhame za rok 2019 sú uvedené
vo finančnom prehľade použitých prostriedkov.
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TESCO POTRAVINOVÁ
ZBIERKA
Od 21. do 23. novembra 2019 sa uskutočnil už siedmy
ročník Tesco Potravinovej zbierky, ktorá je najväčšou
potravinovou zbierkou na Slovensku. Tento ročník bol
zároveň najúspešnejším v celej jej histórii. Vďaka mnohým dobrovoľníkom z charitatívnych organizácií, ako
aj vďaka pomoci zamestnancov a zákazníkov Tesca,
ktorí do zbierky prispeli či už produktmi, svojím časom, alebo energiou, sa podarilo vyzbierať rekordných
171 ton trvanlivých potravín a hygienických potrieb, čo
bolo až o 16 % viac ako v roku 2018.

nizáciám daroval 0,03 € z každého predaného výrobku
vlastnej značky.

Zapojené charitatívne organizácie vyzbierali spolu potraviny a hygienické potreby v hodnote vyše 260 000 €.
Tesco Stores SR, a. s., rovnako ako v predchádzajúcich
rokoch túto pomoc navýšilo o 20 % hodnoty vyzbieraného tovaru, t. j. darovalo partnerským charitatívnym
organizáciám viac ako 52 000 €.

V tomto ročníku Potravinovej zbierky bola prvýkrát
možnosť darovať trvanlivé potraviny a hygienické potreby cez internet, a to prostredníctvom Tesco Online
nákupov. Zákazníci, ktorí nakupovali online, si mohli
k svojmu nákupu pridať jeden zo šiestich balíčkov,
ktorý Tesco následne za nich doručilo spolupracujúcej charitatívnej organizácii. Na výber boli balíčky
v hodnote od 5 do 12 €. Zákazníci mohli zakúpiť základný balíček pomoci, veľký balíček pomoci, balíček
pomoci do domácnosti, balíček pomoci pre rodičov
samoživiteľov, balíček pomoci pre rodiny v núdzi alebo
balíček pomoci pre seniorov v núdzi. Online zbierka
prebiehala od 20. novembra do 3. decembra 2019.
Prostredníctvom Tesco Online nákupov sa podarilo
vyzbierať 177 balíčkov pomoci v hodnote 1 621 €.

Potravinová zbierka prebiehala v 120 obchodoch Tesco
po celom Slovensku. Zákazníci najviac darovali trvanlivé potraviny, ako napríklad múku, konzervy, cestoviny, cukor, ryžu, ale aj hygienické potreby, drogériu
a mnoho ďalších výrobkov, ktoré pomohli pripraviť
krajšie Vianoce sociálne slabším rodinám, seniorom,
chorým ľuďom či ľuďom bez domova.

Nadácia Tesco prerozdelila financie charitatívnym
partnerom, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi – Slovenskej katolíckej charite, Evanjelickej diakonii ECAV
na Slovensku, Potravinovej banke Slovenska, Depaul
Slovensko, OZ Vagus, organizácii Pamäť Srdca a Slovenskej humanitnej rade. Partnerom bol aj v roku
2019 Unilever, ktorý sa zapojil do Potravinovej zbierky
formou sociálneho marketingu a charitatívnym orga-
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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 zamestnancom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Od roku 2018 podporujeme aj talentované
deti našich kolegov, pre ktorých je finančná podpora
rozvoja talentu ich dieťaťa kvôli zlej sociálnej situácii
náročná.

Celková suma darov sa v roku 2019 vyšplhala na
65 832 €, ktoré sme rozdelili 133 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,
• podpora pri ochorení zamestnanca,
• pomoc pri úmrtí v rodine,
• pomoc pri prírodnej katastrofe,
18974 - tesco_tricka_beh_front.pdf
1
5/14/19 talentu
16:40
• podpora
dieťaťa kolegu.
Dôležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco Stores SR, a. s.,
Prostredníctvom projektu Tesco Anjel sa nám podaril
vyzbieranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle
napríklad malý vianočný zázrak pre našu kolegyňu,
na účet Nadácie Tesco, ktorá finančné prostriedky
ktorá žije sama so svojím maloletým bratom, o ktorého
každý mesiac prerozdeľuje podľa vopred stanovesa aj sama stará. Tesne pred Vianocami sa im v dome
ných pravidiel.
poškodili elektrické rozvody a bola potrebná ich rekonštrukcia. Práve vďaka daru vo výške 1 000 € koFinancie sú každý mesiac prerozdelené tým žiadatelegyňa nezostala počas vianočných sviatkov s bratom
ľom, ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá na
potme a v zime. Toto je však len jeden zo 133 prípadov,
pridelenie príspevku. Komisia, ktorá žiadosti a výšku
keď projekt Tesco Anjel za rok 2019 pomohol kolegom
príspevkov posudzuje, je zložená z výkonného riaditeľa
v neľahkej životnej situácii.
Tesco Stores SR, a. s., na Slovensku, zamestnancov
z personálneho a komunikačného oddelenia, formátových manažérov, správkyne Nadácie Tesco a povereného zástupcu odborových organizácií pri Tesco
Stores SR, a. s. Projekt je dôkazom toho, že našim
kolegom nie je život ostatných ľahostajný a vedia sa
spojiť a podporiť dobrú vec.
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PROJEKTY
NADAČNÉHO
FONDU TESCO
PODPORENÉ
Z ASIGNÁCIE 2 %

V roku 2019 bol zriadený Nadačný fond Tesco pri Nadácii Pontis, ktorý realizoval projekty z asignácie 2 %
spoločnosti Tesco a 6. edíciu grantového programu
Vy rozhodujete, my pomáhame. Týmito projektami
Nadačný fond Tesco nadviazal na aktivity Nadácie
Tesco realizované v predchádzajúcom roku a dopĺňal
jej aktivity v roku 2019.

Priamo podporené projekty sa venovali najmä aktivitám zameraným na boj proti plytvaniu potravinami, osvetu týkajúcu sa udržateľnosti a cirkulárnej
ekonomiky, ale aj podporu športu a vzdelávania.
Suma 317 182,55 € bola rozdelená medzi 11 projektov,
ktoré boli podporené z Nadačného fondu v rámci
asignácie 2 %.
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ROZVOJ POTRAVINOVEJ
BANKY SLOVENSKA
Boj proti plytvaniu potravinami patrí medzi dlhodobé
priority Nadácie Tesco a Nadačného fondu Tesco.
Sumou 50 000 € sme preto podporili ďalší rozvoj
Potravinovej banky Slovenska (PBS), ktorá okrem iného
vzdeláva verejnosť, motivuje darcov a dobrovoľníkov
a formuje ich vzťah k problematike predchádzania
vzniku potravinového odpadu.

pečivo a potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti) zo všetkých 150 Tesco obchodov na Slovensku. Do procesu odoberania nepredaných potravín
a následného darovania potravín pre ľudí v núdzi
bolo v roku 2019 zapojených približne 100 dobrovoľníkov a pri procese odoberania nepredaných
potravín a ich distribúcii pre ľudí v núdzi odpracovali
asi 1 200 hodín. PBS si v rámci tohto projektu prenajala skladové priestory v Lipanoch a Borcovej, kde
môžu uskladňovať trvanlivé potraviny a následne ich
distribuovať tam, kde je to najviac potrebné. V rámci
projektu realizovala PBS aj aktivity s dobrovoľníkmi
či iniciatívy zamerané na zvýšenie informovanosti
o činnosti a poslaní Potravinovej banky.

V rámci boja proti plytvaniu potravinami sa spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., zaviazala darovať nepredané potraviny ľuďom v núdzi zo všetkých obchodov
na Slovensku. Tento cieľ sa podarilo naplniť a Potravinová banka Slovenska od konca roka 2019 odoberá
nepredané potraviny (najmä ovocie, zeleninu, balené
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DRUHÁ ŠANCA
Občianske združenie Free-Food bolo v roku 2019 podporené z Nadačného fondu Tesco sumou 15 000 €.
Financie boli použité na zakúpenie vozidla, ktorým
mohlo Free-Food odštartovať distribúciu darovaných
potravín z obchodov Tesca do zariadení sociálnych
služieb, útulkov a iných zariadení pracujúcich s ľuďmi v núdzi. Keďže organizácia Free-Food nepracuje
priamo s klientmi, ale je zameraná na osvetu, po-

ukazovanie na tému plytvania a iniciovanie riešení
v téme boja proti plytvaniu potravinami, snaží sa
vytvárať sieť odberateľov potravín a koordinovať ponuku a dopyt po takýchto potravinách. Kúpou vozidla
a zabezpečením distribúcie tak reflektuje na potrebu
zo strany organizácií, ktoré sú zamerané na pomoc
ľuďom v núdzi, no nemajú časové či finančné kapacity
zabezpečiť potrebnú logistiku.
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POTRAVINY PRE ĽUDÍ
BEZ DOMOVA
Organizácia Depaul Slovensko, ktorá pracuje s ľuďmi
bez domova, bola podporená sumou 13 387,20 €.
Prostredníctvom projektu sa podarilo zabezpečiť
potraviny a teplú stravu
pre 1 700 ľudí bez domova.
Vďaka finančnej pomoci sa
podarilo zabezpečiť zvoz
nepredaných potravín z obchodov Tesco a pripraviť
z nich teplé jedlo pre ľudí
v núdzi. V rámci projektu
sa podarilo zorganizovať
13 akcií s dobrovoľníkmi,
ktorí navarili a distribuovali večeru klientom Depaul
Slovensko. Podarilo sa tak
zvýšiť záujem verejnosti
o ľudí bez domova a došlo
k prepojeniu klientov a dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli
pripraviť teplé jedlo a odovzdať ho klientom nízkoprahovej nocľahárne.
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SadOVO
V roku 2019 Nadačný fond Tesco nadviazal na spoluprácu Nadácie Tesco s organizáciou CEEV Živica
a podporil projekt školských ovocných sadov SadOVO
sumou 45 000 €, do ktorého sa zapojilo opäť 11 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

najmä o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu
zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ochrany starých odrôd ovocných stromov
a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny. Učitelia a vybraní žiaci zo zapojených
škôl sa počas roka zúčastnili na jarnej ovocinárskej
exkurzii, jesennom trojdňovom vzdelávacom kurze,
výstave nazbieraných plodov pre zvyšok školy, ako
aj samotnej výsadbe drevín. Dôležitou súčasťou je aj
mapovanie odrôd v okolí škôl, čím zároveň dochádza
k budovaniu vzťahu aj so staršími obyvateľmi regiónu.

Projekt SadOVO sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch
základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak
podieľajú na záchrane vzácnych odrôd a vysadené
stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov. Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly
vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody, ale

Okrem výsadby stromov a rozšírenia zručností a vedomostí u žiakov boli vytvorené aj jedinečné materiály
určené pre školy, ako aj širšiu verejnosť.
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FARMÁRSKY GRANT
– SPOLOČNE
A ZODPOVEDNE
Nadačný fond Tesco nadviazal na tradičný projekt organizovaný Nadáciou Tesco a sumou 45 000 € podporil
organizáciu Ľudia v Tatrách, o. z., ktorá zorganizovala
projekt Farmársky grant. Cieľom projektu bolo podporiť
vzdelávanie slovenských farmárov a malých výrobcov

potravín, zlepšiť ich pripravenosť na obchodnú spoluprácu a tak sa stať úspešnými dodávateľmi aj pre reťazce.
Vďaka nadobudnutým znalostiam a zručnostiam môžu
farmári zvýšiť atraktivitu svojich produktov z pohľadu
zákazníkov a sú schopní ďalej rozvíjať ich podnikanie.
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PODPORA PRECHODU
K CIRKULÁRNEJ
EKONOMIKE
Nadačný fond Tesco podporil sumou 35 990 € projekt organizovaný Inštitútom cirkulárnej ekonomiky,
v rámci ktorého bol uskutočnený výskum orientovaný na zvyšovanie povedomia o bioplastoch. Výstupy
výskumu sa stali súčasťou strategického smerovania
Slovenska. V rámci projektu bola vydaná aj štúdia
o bioplastoch, ktorá sumarizuje dostupné informácie o bioplastoch vo svete, v EÚ a na Slovensku, ako
aj prieskum a analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva a jeho pripravenosť na nakladanie

s bioplastmi ako odpadom. V rámci projektu bolo
zakúpených 1 000 opakovane použiteľných pohárov
vyrobených z kompostovateľného materiálu schopného biologického rozkladu aj recyklácie. Zámerom
iniciatívy je povzbudiť a inšpirovať k zníženiu využívania jednorazových plastových výrobkov a zvyšovať
environmentálne povedomie ľudí. INCIEN bude bezodplatne poskytovať tieto poháre spolu s funkčnou
metodológiou zavedenia zálohového systému organizátorom rôznych podujatí.
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PRACOVNÉ A KARIÉRNE
PORADENSTVO
V MARGINALIZOVANÝCH
RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození sa podarilo vybudovať program zameraný na zvýšenie pracovných zručností v marginalizovaných komunitách.
Nadačný fond Tesco podporil tento projekt sumou
13 988 € a vďaka projektu si našlo prácu 40 ľudí. Pre
klientov komunitných centier a ľudí z vylúčených lokalít
zapojených do tohto projektu bol vytvorený individuálny rozvojový plán vrátane vzdelávacích aktivít. Vďaka
tomu boli zvýšené pracovné zručnosti a kompetencie
u jednotlivcov zapojených do tohto programu. Pracovníci organizácie Človek v ohrození pomáhali klientom s vyhľadávaním pracovných ponúk, oslovovaním
potenciálneho zamestnávateľa, prípravou životopisu
a vypracovaním žiadosti o zamestnanie. Klienti získali
aj podporu pri nástupe do práce a poradenstvo pri
finančnom plánovaní, sporení a spravovaní rodinného
rozpočtu.
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ŽIVOTNÁ ŠANCA PRE
RÓMSKE DETI A MLÁDEŽ
Občianske združenie Divé maky bolo podporené sumou 14 000 €, vďaka ktorým sa podarilo zorganizovať
letnú akadémiu zameranú na rozvoj umeleckých talentov detí a tradičný festival rómskej kultúry s názvom
Cigánsky Bašavel. Do štipendijného programu bolo
zapojených 37 talentovaných rómskych detí a mládežníkov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Toto prostredie im neponúka dostatočné množstvo podnetov na to, aby mohli svoju osobnosť, talent a vzdelanie ďalej rozvíjať. Počas letných
prázdnin nemajú finančné možnosti na to, aby opustili
svoju komunitu a konštruktívne využili svoj voľný čas.

Na to, aby mladí mohli spoločne pracovať a rozvíjať
svoj talent a kultúrne povedomie, je potrebné dať im
možnosť stretávať sa aj mimo svojho komunitného
prostredia, a tým im zabezpečiť možnosť pozitívne
vplývať jeden na druhého, a takisto pracovať a rozvíjať
sa pod vplyvom skúsených a kvalifikovaných odborných lektorov. Letná akadémia je zameraná najmä
na rozvoj osobností detí a mládeže počas letných
prázdnin s dôrazom na rozvoj talentu a schopností
jednotlivcov s cieľom ich budúceho uplatnenia v živote, a to prostredníctvom rôznych aktivít a tréningov
a pod dozorom skúsených lektorov.
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MLÁDEŽNÍCKA
ATLETIKA
Zoznam atletických klubov, ktoré dostali v roku 2019
atletické súpravy:

Nadácia Tesco je partnerom Slovenského atletického zväzu (SAZ) už od roku 2015. Spoluprácou so
Slovenským atletickým zväzom podporujeme zdravý
životný štýl u detí a mládeže a prispievame tak k výchove budúcich úspešných športovcov na celom
Slovensku. Na túto spoluprácu nadviazal aj Nadačný
fond Tesco, ktorý v roku 2019 podporil projekt Mládežnícka atletika sumou 25 000 €. Tento projekt mal
za cieľ udržať pri atletike viac detí po skončení účasti
v projekte Detská atletika, ktorý podporovala Nadácia
Tesco v predchádzajúcich rokoch. Projekt dal mládeži možnosť ďalej sa rozvíjať v technike atletických
disciplín prostredníctvom pomôcok, ktoré slúžia na
zlepšovanie motorických a pohybových schopností.
Z grantu bolo zakúpených 21 atletických súprav, ktoré
boli rozdelené atletickým klubom na celom Slovensku.
Pomôcky, ktoré sú obsahom súpravy, prispievajú ku
skvalitneniu tréningov pre mládež. Vďaka aktivitám pre
deti a mládež, organizovaným Slovenským atletickým
zväzom, rastie nadšenie mladých ľudí pre šport a na
Slovensku môžeme vychovávať nádejné talenty atletiky
od skorého veku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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MAC Redox Lučenec
ZŤS Martin
MŠK Žiar nad Hronom
AC Victoria Turany
ŠŠK JAK Bardejov
ALK Moldava nad Bodvou
ŠŠK Junior Prešov
Akademik TU Košice
ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
CVČ Brezová pod Bradlom
AK Bojničky
AŠK Slávia Trnava
AC Malacky
Šport hrou, Bratislava
NASA Atletika, Bratislava
STU Bratislava
AK UMB Banská Bystrica
1. AC Humenné
TJ Slávia ŠG Trenčín
Olympia Považská Bystrica

31

PODPORA DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVÍT A ROZVOJOVÉHO PROGRAMU
MEDZINÁRODNÁ CENA
VOJVODU Z EDINBURGHU
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je
rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku
14 až 24 rokov šancu rozvíjať svoje schopnosti, napĺňať
svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Nadačný
fond Tesco poskytol DofE grant vo výške 20 000 € na
projekt, ktorým bol podporený manažment zapojených
organizácií s cieľom zvýšiť ich efektivitu a pripraviť ich
na zapojenie vyššieho počtu mladých ľudí. Za 10 mesiacov bolo zrealizovaných 70 dní školení. Okrem školenia nových dobrovoľníkov boli školení aj koordinátori
miestnych centier, aby získali zručnosti potrebné na
efektívne manažovanie programu DofE na škole.

V roku 2019 bolo zapojených 165 organizácií, vyškolených a aktívnych 950 dobrovoľníkov a zaregistrovaných
80 % nových účastníkov programu. Vyškolených bolo
66 nových mentorov z 15 partnerských organizácií,
ktorí budú sprevádzať mladých v programe. Medzi nimi
sú aj mentori zo spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.,
ktorí pomáhajú mladým ľuďom pri napĺňaní ich cieľov.
Bol spustený projekt ambasádorov na školách, v ktorom absolventi programu DofE vytvárajú komunitu
a podporujú rozvoj programu na školách.
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DUÁLNE VZDELÁVANIE
STREDOŠKOLÁKOV
Nadačný fond Tesco podporil sumou 1 241,50 € Strednú
odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
v Bratislave. Škola využila grant na kúpu materiálu pre
odborný výcvik žiakov. V rámci projektu bola zriadená
nová trieda, do ktorej bol zakúpený počítač a ktorá

bude slúžiť na duálne vzdelávanie žiakov. Do programu duálneho vzdelávania na tejto škole je zapojená
aj spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., ktorá pomáha
študentom získať prax a praktické znalosti v odbore
už počas štúdia.
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PODPORA PROGRAMOV
NADÁCIE PONTIS
obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní
sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce.

Nadačný fond Tesco podporil sumou 38 575,85 €
niekoľko strategických programov Nadácie Pontis,
ktoré majú verejnoprospešný charakter a inšpirujú
k širšej pozitívnej zmene.
Medzi podporené projekty patrí ocenenie Via Bona
Slovakia, ktoré zviditeľňuje príklady zodpovedného
a férového podnikania. Inšpiruje tak aj ďalšie firmy, aby
nad rámec zákona pomáhali okoliu, zamestnancom,
životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo
riešili iné spoločensky dôležité témy.

Medzi podporené projekty patrí aj Giving Tuesday,
ktorý je sviatkom štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, keď sa po celom svete oslavujú dobré
skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne
skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich
k prejavom štedrosti.

Nadačný fond Tesco podporil aj podujatie Naše Mesto,
najväčšie dobrovoľnícke podujatie, ktoré prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s cieľom vyčistiť,
skrášliť a viditeľne zlepšiť naše mestá. Každoročne
si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku

Nadačný fond Tesco podporil aj CEE CSR Summit
– najväčšie a najstaršie podujatie o zodpovednom
podnikaní v strednej a východnej Európe. Nadväzuje
na medzinárodnú konferenciu, ktorú pre CSR odborníkov od roku 2004 organizuje Nadácia Pontis.
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FINANČNÝ
PREHĽAD

PREHĽAD POUŽITIA
FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
NADÁCIE TESCO
Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:
Dary od TESCO STORES SR, a. s.: 242 818 €
Dary od Unilever: 7 247,05 €
Spolu dary: 250 065,05 €
Verejné finančné zbierky: 39 091,03 €
2 % daní z príjmov: Nadácia Tesco nemala v roku 2019 príjem z podielu dane.
Príjem z asignácie 2 % získal Nadačný fond Tesco zriadený pri Nadácii Pontis.
Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška
prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 €:
TESCO STORES SR, a. s.
Unilever
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Prehľad fyzických osôb, 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, podpora talentov:
Martina Liptáková

Tatiana Hatašová

Janeta Kovárová

Michala Lacková
Komadová

Iveta Vanyová

Denisa Bujňáková

Miriam Molitorisová

Tatiana Karabinová

Simona Vanyová

Gabriela Halkovičová

Tomáš Gromský

Elena Kormanová

Katarína Bobrélyová

Zuzana Kereková

Anna Wiravcová

Janeta Kmeťová

Viera Miháliková

Zuzana Hlavnová

Daniela Gembalová

Miroslava Kapcová

Iveta Meszárosová

Simona Kováčová

Adam Solčiansky

Beáta Borošová

Miriam Fekete

Monika Spišiaková

Mária Pospíšilová

Olga Buchová

Mária Kľučková

Ľubomíra Ničová

Miroslav Boďa

Jana Adámková

Magdaléna Boboková

Danka Havrilová

Ľubica Kučerová

Zuzana Bieliková

Katarína Mátéffyová

Denisa Kováčová

Ľubomíra Kubaňová

Martina Cibuľová

Anna Úradničková

Gabriela Kemenczeiová

Andrea Ráskyová

Jana Habdáková

Gabriela Čorňaková

Richard Štupák

Anna Hiblerová

Miroslava Kucejová

Alexandra Saskia
Švihelová

Mária Pavličeková

Silvia Vlčanová

Petra Čertíková

Eva Važanová

Miroslava Jakubócyová

Lenka Hudecová

Maja Nitzan

Jana Vozáriková

Jana Cviklová Jancová

Dana Achbergerová

Irena Kováčová

Noémi Kasalová

Jana Čičková

Elena Chamulová

Alexander Rusnyák

Erika Göghová

Oľga Kuchárová

Lucia Menczerová

Michaela Grosmannová
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Miroslava Hrnčíková

Lucia Matuščáková

Renáta Lihocká Makovická

Miroslav Strapec

Miroslav Malý

Jana Kačániová

Marek Ďuriš

Romana Vargušková

Richard Nagy

Dana Maršálková

Mária Hudáková

Monika Zelenčíková

Peter Holec

Miroslava Krajčovičová

Tibor Csiba

Dana Porebská

Margita Nunhardtová

Andrea Machová

Richard Oriňák

Alexandra Saskia
Šviheľova

Jana Šovčíková

Blanka Besseová

Erika Vajduľáková

Lenka Kosnovská

Nikoleta Plencnerová

Mária Okresová

Jana Miklášová

Miroslava Knapecová

Beáta Kostolanská

Martina Hudáková

Monika Kunošová

Anna Wiravcová

Veronika Mosná

Zuzana Grancová

Zuzana Halabuková

Katarína Ľuptáková

Dáša Tokoliová

Zuzana Spisárová

Vladimir Daniš

Ivana Šinčoková

Ivana Balážová

Marián Sluka

Michaela Mazáčková

Mariana Kollárová

Alena Rujáková

Andrea Petráňová

Martina Paľusová

Daniela Drábková

Gabriela Eliašová

Slavomíra Danielová

Katarína Blažeková

František Pustý

Marcela Musilová

Milena Macková

Renáta Dubecová

Katarína Pecháčová

Martina Bačinská

Martin Ringoš

Miroslava Berešíková

Renáta Zacharová

Klaudia Zámečniková

Božena Jašicová

Katarína Košteková

Adriana Chmelíková

Petra Čertíková
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Prehľad právnických osôb, 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

Evanjelická diakonia ECAV – Potravinová
zbierka 2019

Potravinová zbierka 2019 – 9 776,48 €
Potravinová zbierka 2018 – 1 280,94 €

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

Slovenská katolícka charita – Potravinová
zbierka 2019

Potravinová zbierka 2019 – 33 245,28 €
Potravinová zbierka 2018 – 4 747,11 €

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

Potravinová banka Slovenska – Potravinová
zbierka 2019

Potravinová zbierka 2019 – 6 938,08 €
Potravinová zbierka 2018 – 934,16 €

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

Depaul Slovensko – Potravinová zbierka
2019

Potravinová zbierka 2019 – 843,08 €
Potravinová zbierka 2018 – 176,02 €

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

Vagus – Potravinová zbierka 2019

Potravinová zbierka 2019 – 623,28 €
Potravinová zbierka 2018 –108,82 €

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

Pamäť srdca

Potravinová zbierka 2019 – 309,80 €

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

Slovenská humanitná rada

Potravinová zbierka 2019 – 431 €

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

OZ Pre našu školu

5 445 €

Podpora a rozvoj telesnej kultúry
a športových aktivít

OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako

2 000 €

Ochrana a podpora zdravia,
sociálna pomoc a starostlivosť

Liga proti rakovine

9 106 €

Ochrana a podpora zdravia, sociálna
pomoc a starostlivosť, podpora
zdravého životného štýlu a prevencie
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Granty vo výške 1 300 €, 600 € alebo 300 € z 5. edície grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ darovala Nadácia Tesco na podporu týchto projektov:

Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Združenie na záchranu Zborovského hradu

Hrad Zborov a jeho obnova v roku 2019

Kultúra

Základná škola s materskou školou,
Majerová 30, Hažlín

Včelia škola

Príroda a životné prostredie

Spojená škola, Pod papierňou 2671,
Bardejov

Revitalizácia detského ihriska

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, Ladomirová

Modernizácia multifunkčného ihriska

Zdravie a šport

Materská škola Breznica, Stropkov

TESCO NÁM POMÁHA MENIŤ STARÉ
ZA NOVÉ

Vzdelávanie

Základná škola, Komenského 135/6,
Medzilaborce

Divadlo AMOS

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, Juh 1054,
Vranov nad Topľou

Odhaľujeme tajomstvá prírody

Vzdelávanie

Gymnázium Dr. C. Daxnera,
Vranov nad Topľou

Rozhodni sa pre Slovensko

Príroda a životné prostredie

Občianske združenie
Radosť vranovských detí

Komunikácia detí so zdravotným
znevýhodnením

Vzdelávanie

Obec Nižný Hrušov

Ihrisko pre deti Materskej školy Nižný
Hrušov

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola, Družstevná 506, Strážske

ČAJODEJNÉ bylinky

Vzdelávanie

VALLE, n. o.

Tajomstvo babkinej záhrady

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola, Dukelských hrdinov 2582/20,
Snina

Malý záhradkár

Vzdelávanie a rozvoj

Spojená škola internátna,
Palárikova 1602/1, Snina

Relaxačno-upokojujúca miestnosť pre
zdravotne znevýhodnené deti a mládež

Zdravie

Základná škola s materskou školou,
Školská 250, Modra nad Cirochou

Srdcia v sieti

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou
Františka Jozefa Fugu, Vinné 514

Obnova školského dvora
– átria pre žiakov školy

Príroda a životné prostredie

Občianske združenie jazdeckého klubu
Millenium

Športovo zábavný deň deti a rodiny

Zdravie a šport

OZ Vrbovčan

Komunitné centrum Vrbovec

Rozvoj komunitného života, kultúra

Športový klub Skandia

Dajme život novej trebišovskej klubovni –
miestu pre deti a ich rodičov

Zdravie a šport
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Materské centrum Sovička

„Na krídlach Sovičky“ – oblasť 3. Zdravie
a podpora zdravého životného štýlu

Zdravie a šport

Občianske združenie Za horizont

V zdravom tele zdravý duch
– zdravý životný štýl pre lepšiu
budúcnosť nás všetkých

Zdravie

Detský domov Lienka, Veľké Kapušany

Bezpečné ihrisko

Zdravie a šport

Materská škola – Óvoda,
L. Kossutha 1272/103, Kráľovský Chlmec

Tvorivo hracie a relaxačné ostrovy
na školskom dvore MŠ

Zdravie a šport

Základná škola, Hlavná 41, Somotor

Detský svet – pohybom k zdraviu

Zdravie a šport

Základná škola M. R. Štefánika,
Štefánikova 19, Spišská Belá

Tajomstvá prírodných javov

Vzdelávanie

Obec Hromoš

Posiedky seniorov s mládežou

Sociálna pomoc

Základná škola s materskou školou
sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila
a Metoda v Starej Ľubovni

Zdravie a šport

Spojená škola, Veľká Lomnica

Detský športový raj

Zdravie a šport

Základná škola Tvarožná a Materská škola
Tvarožná

Výprava do krajiny Rozprávkova – zázračnej
školy v prírode

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola s materskou školou,
Nižná brána 8, Kežmarok

Prímestský tábor pre deti so špeciálnymi
potrebami a ich rodičov – 2. ročník

Vzdelávanie

ZP MŠ Poprad-Veľká,
Tranovského 3497/7

Ja som malý remeselník

Rozvoj komunitného života, kultúra

Detský domov, Pavlovova 4375/11, Poprad

Srdce v dlani – Deti z Detského domova
Poprad pomáhajú seniorom

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ HOREC-Tatry

Obnova prameňov Spiša – prameň Ondrej
– Hôrka

Príroda a životné prostredie

Robinson

Vybavenie centra Robinson

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola, Ružová 1197/9, Smižany

Príroda pre najmenších

Príroda a životné prostredie

KOREŇ

Rozkvitnutie ZáZeMia

Príroda a životné prostredie

Detský domov, Gelnica

Víkendový pobyt s profesionálnymi
rodinami

Sociálna pomoc

Centrum voľného času Gelnica

Gelnický šľapajcug

Zdravie a šport

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Zelená ekoučebňa nielen pre gymnazistov
– poďme spolu objavovať svet

Vzdelávanie

Atletický Legionársky Klub,
Moldava nad Bodvou

Večerný beh Moldavou

Zdravie a šport

OZ Radosť zo života

Dyslekticko-canisterapeutický tábor

Vzdelávanie
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Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Ekoátrium

Vzdelávanie a rozvoj

OZ Nie sme sami

3. letná tvorivá dielňa

Rozvoj komunitného života, kultúra

Mesto Prešov

Šport aktívne pre všetkých

Zdravie a šport

Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov

Multifunkčná zóna pre deti s mentálnym
postihnutím, viacnásobným postihnutím,
autizmom a inými pervazívnymi vývinovými
poruchami

Zdravie a šport

Karate klub Junior Prešov

JUNIORKO

Zdravie a šport

Občianske združenie DAMI

Podpora osôb s autizmom

Vzdelávanie a rozvoj

Kreatívne vedy

Aha! Kúzelná fyzika

Vzdelávanie

ZEM DETÍ-KOŠICE, n. o.

Skalka pre radosť

Príroda a životné prostredie

OZ Keď môžem pomôžem

Včely do centra Košíc

Príroda a životné prostredie

Tvoja Šanca Košice

Čarujem z dreva, žijem v symbióze
s prírodou, recyklujem

Rozvoj dobrovoľníctva

Súkromná spojená škola,
Starozagorská 8, Košice

Prebuďme svoje zmysly

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Kecerovce 79

Detský folklórny súbor Olšavanček

Rozvoj komunitného života, kultúra

Maják nádeje

Spolu to zvládneme

Sociálna pomoc

Obchodná akadémia,
Akademika Hronca 8, Rožňava

Vezmi loptu a hraj...
skutočných kamarátov maj...

Zdravie a šport

Amulet – tanečná skupina

Orient na Gemeri

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Druživa

Na terase chceme sedieť

Rozvoj komunitného života, kultúra

Obec Chyžné

A ja budem požiarnikom v Chyžnom

Zdravie a šport

Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb, Tornaľa

Športom k zdraviu

Zdravie a šport

Základná škola J. A. Komenského v Revúcej

Poď hrať ping-pong :)

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou,
Bratrícka 355/19, Lučenec

Čo nedokážeme sami, dokážeme spolu

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Margarétka

Čarovná Uderiná

Príroda a životné prostredie

Miestny odbor Matice slovenskej,
Dolná Strehová

Naučme deti spoznávať prírodu

Príroda a životné prostredie

Špeciálna základná škola,
Zápotockého 127, Hnúšťa

Po stopách kultúrneho dedičstva Gemera

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa

Zdravá budúcnosť

Zdravie a šport
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Základná škola
Janka Francisciho-Rimavského, Hnúšťa

Letná škola zručností

Vzdelávanie

Materská škola – Óvoda,
Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota

Športuj s otvoreným srdcom

Zdravie a šport

Ramus Palladius, občianske združenie

Detský úsmev – Gyermekmosoly –
spoločný festival žiakov z regiónu Južný
Gemer bez rozdielu na národnosti a na
typ školy

Vzdelávanie

artRIS

EChO záhrada v Oáze

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

EKOTRIEDA – Zelená trieda

Vzdelávanie

Rada rodičov a priateľov pri 1. Základnej škole
v Detve

Dajme deťom šancu čítaním sa preniesť do
sveta literárnych hrdinov

Vzdelávanie

Základná umelecká škola Svetozára Stračinu,
Detva

Spájame rodinu a blízkych
prostredníctvom divadla na Podpoľaní

Vzdelávanie a rozvoj

LOPEKO, n. o.

Pre krajšiu knižnicu

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Jasmína

Pohyb je radosť

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou,
Školská 1575, Hriňová

Dopraváčik

Zdravie a šport

Občianske združenie Škôlkárik pri Materskej
škole, Liptovská Sielnica

Interaktívne ihrisko v Sielničkove
s ekologickou záhradkou

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Diera do sveta

Pulzujúci Liptov

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Zatúlaný chlpáčik
– psia nádej

Pomáhajme spoločne zvieratkám
bez domova

Pomoc zvieratám

Dráha poznania

Ak chceš byť lepší ako ktokoľvek iný, musíš
pracovať tvrdšie ako ktokoľvek iný. Žiadne
iné tajomstvo v tom nehľadaj!

Zdravie a šport

Mestská knižnica Ružomberok

U KNIHULIENKY

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Pomôžme našim deťom

Tradičné moderne a zdravo

Zdravie

Centrum sociálnych služieb ORAVA

Komunitná záhrada v CSS ORAVA Tvrdošín

Príroda a životné prostredie

SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín

Letný tábor prvej pomoci

Vzdelávanie a rozvoj

Oravská knižnica Antona Habovštiaka,
Dolný Kubín

Tradície spájajú generácie

Vzdelávanie a rozvoj

OZ Chováme doma

Séria workshopov pre deti v základných
školách a škôlkach na tému Aby sa
gazdovať nezabudlo

Príroda a životné prostredie

Domov nad mestom občianske združenie
pri DD a DSS pre dospelých Čadca

Kvetinová a bylinková záhradka pre
všetkých – CSS Žarec

Príroda a životné prostredie
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Centrum sociálnych služieb Horelica, Čadca

Domovácka liga seniorov a mládeže
s mentálnym postihnutím

Zdravie a šport

Atletický klub Stará Bystrica

Dajme deťom príležitosť

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou,
Zborov nad Bystricou

Ekozáhradka pri ZŠ s MŠ v Zborove nad
Bystricou

Príroda a životné prostredie

Stredná odborná škola drevárska a stavebná,
Krásno nad Kysucou

Zelená oáza

Príroda a životné prostredie

Centrum voľného času Turzovka

Srdce na dlani – Tvorivé dielne

Vzdelávanie a rozvoj

Materská škola, Korňa 720

Spolu športujeme, pre zdravé srdiečko

Zdravie a šport

Mažoretky Edit Staškov

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom
športe 2019

Zdravie a šport

Záchranári Martin

Nákup cvičných pomôcok na záchranu
života

Zdravie

Občianske združenie Edujoy

Keď ochotníci vyčaria úsmev...

Kultúra

Základná škola, Turčianske Kľačany

Spoločné činy – veľké priateľstvá

Zdravie a šport

Občianske združenie Zdravá Duša

Park zdravia a priateľstva v záhrade NsP

Zdravie

Základná škola, Záplotie 414, Rajecká Lesná

ŠKOLSKÁ ZÁHRADA

Vzdelávanie a rozvoj

Aktívny PARK Rajec

Daruj svoje nadanie, dostaneš viac

Rozvoj komunitného života, kultúra

Dobrovoľný hasičský zbor, Hliník nad Váhom

Multifunkčný workout park

Zdravie a šport

Združenie priateľov Hričovského hradu

Dajme mýtnici kultúrne využitie

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča

CykloEKOhliadka

Príroda a životné prostredie

Obec Dolný Vadičov

Oddychové priestranstvo

Rozvoj komunitného života, kultúra

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Zachrániť život môže každý! – vzdelávame
Žilinu v poskytovaní prvej pomoci

Zdravie

Základná škola, Lichardova 24, Žilina

Tajomstvo vodnej kvapky
v záhrade zážitkového učenia

Príroda a životné prostredie

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Banská Bystrica /OZ SPOSA BB/

Voľnočasové aktivity pre AUTISTOV
v Banskej Bystrici

Sociálna pomoc

Občianske združenie Radvanček

Čo mi kniha rozprávala

Vzdelávanie a rozvoj

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského,
Banská Bystrica

Všetky moje chvíle ľúbivé

Rozvoj komunitného života, kultúra

Slovenský šport

Olympiáda vo varení bryndzových pirohov

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola Jána Cikkera Sliač

Malý folklorista

Rozvoj komunitného života, kultúra

Mestský volejbalový klub Lokomotíva Zvolen

Zvolenské deti športujú

Zdravie a šport

EP ZŠ S MŠ MALÝ ČEPČÍN

Zvedavé žabky majú radi šport

Zdravie a šport
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Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ,
Školská, Turčianske Teplice

CHODNÍK ZDRAVIA

Zdravie a šport

Občianske Združenie klub stolného tenisu,
Základná škola, Turčianske Teplice

Tréningové prázdniny detí

Zdravie a šport

Kalvársky fond

Beh pre Kalváriu

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola, 1. mája 1164/4,
Banská Štiavnica

Relaxuj s vôňou byliniek

Zdravie

Základná škola s materskou školou,
Banská Belá

Trieda vytvorená prírodou

Vzdelávanie

Občianske združenie Šašovčan

Spája nás divadlo a angažovanosť

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Veterníček

Experimentálna bádateľská učebňa – EBU

Vzdelávanie a rozvoj

eMKLub

Spoločne spojme sily, budujeme komunitu
– modernizácia detského športového
ihriska

Zdravie a šport

Gymnázium, 1. mája 905, Púchov

Školské street-workoutové ihrisko

Zdravie a šport

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Miesto pre vás všetkých

Zdravie a šport

Strážovská stopa

Pumptrack Beluša

Zdravie a šport

MC Štvorlístok – Borčice

Vytvorenie Tvorivej Montessori
dielničky pre deti

Vzdelávanie

Obec Bohunice

Zdraví a aktívni v každom veku

Zdravie a šport

Obec Kláštor pod Znievom

Humno plné kultúry

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ AUTIS

SPOLU NÁJDEME ODPOVEDE

Vzdelávanie a rozvoj

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n. o.

Požičovňa edukatívnych hračiek
a pomôcok pre deti nielen
s rizikovým vývinom

Vzdelávanie a rozvoj

Pro sport team, o. z

Výsadba zelene a vybudovanie
zavlažovacieho systému
v Motoparku Trenčín

Zdravie a šport

OZ Medze

Škôlka v pohybe

Zdravie a šport

Komunitné centrum Khamoro

Arteterapia

Vzdelávanie a rozvoj

DOMICILE, n. o.

Nestarnúca krehkosť života v zariadení
– ergoterapia a tkáčske krosná

Sociálna pomoc

Mesto Brezová pod Bradlom

Vybudovanie detského ihriska na sídlisku
Horný rad

Zdravie a šport

Útulný domov

Zachráňme kaštieľ Jablonica
– Čistenie kaštieľa, úprava parku

Rozvoj komunitného života, kultúra
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Základná umelecká škola,
Brezová pod Bradlom

PRE VŠETKÝCH 2

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Premena

Mestský verejný AED defibrilátor

Zdravie

Divadielko LUSIAN pri CVČ

Zlepšíme život umením

Kultúra

Združenie rodičov pri Strednej odbornej
škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Školské fitness centrum

Zdravie a šport

Atletický Klub Krupina, o. z.

Rozbehajme Krupinu

Zdravie a šport

Obec Hontianske Tesáre

Sad potomkov – Jubilejný sad (2. etapa)

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej,
Krupina

Triediť odpad nie je móda
– je to životný štýl

Príroda a životné prostredie

Ľalia – združenie detí a rodičov

Iná trieda

Vzdelávanie

Detský domov, Prievidza

Miesto, kde sa lieči detská duša

Zdravie

ProLiberi

Blízko ku hviezdam

Sociálna pomoc

Stredná odborná škola drevárska,
Pílska 7, Topoľčany

Spotrebiteľská výchova formou
aktivizujúcich hier

Vzdelávanie

Základná škola, Malinovského ulica,
Partizánske

Ja som dobrý remeselník

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Včely volajú o pomoc

Príroda a životné prostredie

Materská škola, Nová 2, Tlmače

Revitalizácia priestorov MŠ

Vzdelávanie a rozvoj

Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Tlmačský polmaratón – preteky v cestnom
behu 36. ročník

Zdravie a šport

Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec

Detské ihrisko s oddychovou zónou

Zdravie a šport

Občianske združenie Samaria

Šanca pre lepší život...vytváranie
príležitostí...

Rozvoj komunitného života, kultúra

Regionálne centrum SZ, Piešťany

Dokončenie relaxačnej zóny

Príroda a životné prostredie

Základná umelecká škola,
Pribinova 5, Hlohovec

Tvorivé dielničky 2019

Vzdelávanie a rozvoj

Rojko Charity

Senecké kvietky

Rozvoj komunitného života, kultúra

Lastovička – spoločnosť pre pomoc deťom
a mladistvým

Kde je vôľa tam je cesta

Zdravie a šport

Spojená škola, Trnavská 2, Senec

Chceme, aby nás bolo dobre počuť

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola Lienka Lenka, Ladice

Malí športovci z Lienky Lenky

Zdravie a šport

Materská škola, Neverice

Dopravné ihrisko pre škôlkarov

Zdravie a šport

OZ Zlatomoravecký Štúrovček – ZM Štúrovček

Hraj sa, chráň a spoznávaj prírodu

Príroda a životné prostredie
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Základná škola, Školská 757/10,
Zemianska Olča

Spievaj, že si spievaj a radosť rozdávaj

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola s vyučovacím jazykom
maďarským, Školská 30/17, Tôň

Rekonštrukcia detských sociálnych
zariadení

Zdravie

SERMO POPULA

Vybudovanie komunitnej záhrady
folklórneho centra

Rozvoj komunitného života, kultúra

Fénix, zariadenie sociálnych služieb, Levice

Podpora ľudí odkázaných na pomoc iných,
žijúcich v zariadení sociálnych služieb
FÉNIX Levice

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Sv. Michala 42, Levice

Spojme sily = Multifunkčná živá učebňa

Vzdelávanie a rozvoj

V. Základná škola, Saratovská 43, Levice

Nové možnosti pre talentované deti DFS
Ďatelinky a mažoretkového medailového
súboru Bubbles z V. Základnej školy
v Leviciach

Kultúra

BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA, o. z.

BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Zdravie a šport

Mesto Holíč

Vybudovanie pocitového chodníka
v meste Holíč

Príroda a životné prostredie

Základná škola, Strážnická 1674/1, Skalica

Relaxačno-oddychový areál
ZŠ Strážnická, Skalica

Zdravie a šport

Rodičovské združenie pri Centre voľného
času Beťárik

Deň zdravia a pohybu v meste

Zdravie a šport

Občianske združenie Rakárenček

Pocitový chodník ako súčasť
oddychovej zóny

Zdravie a šport

OZ Materina dúška

Festival na 4 sudoch a detský tábor
Dúškovo

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Vinosady

Mami, oci, šliapnime do toho!

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Na Bielenisku 2709, Pezinok

Učíme sa pomáhať seniorom
a znevýhodneným ľuďom

Rozvoj dobrovoľníctva

OZ Dlhovekosť

Šitie vinosadských krojov

Rozvoj komunitného života, kultúra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Bezpečne na škole!

Zdravie

VINIČKY, zariadenie sociálnych služieb, Nitra

Zelená záhrada šťastných ľudí

Príroda a životné prostredie

Spojená katolícka škola – Základná škola
svätého Svorada a Benedikta, Nitra

Čitateľsko-relaxačný kútik

Vzdelávanie

Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Kolárovo

Hrajme sa spolu! – Játsszunk együtt!

Zdravie a šport

Mesto Komárno

Zeleň na detskom ihrisku na Selyeho ulici
v Komárne

Príroda a životné prostredie

Za naše Kolárovo – A mi Gútánkért, o. z.

Aj my sa chceme hrať – Mi is szeretnénk
játszani

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Pavilón B, Školská 26, Pribeta

Workoutové ihrisko

Zdravie a šport
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo

Na ľudovú nôtu

Kultúra

Základná umelecká škola – Művészeti
Alapiskola, Hurbanovo

Umelecké leto 2019

Vzdelávanie

Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch

Babičkina kuchyňa

Vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Námestie
Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava

Dopadová plocha pod detský domček

Zdravie a šport

Baseballový klub Angels Trnava

Zahraj si s nami baseball – najrýchlejšie
šachy na svete

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou Ondreja
Cabana, Komjatice

Remeslo má zlaté dno!

Vzdelávanie a rozvoj

ALIANCIA PLATAN

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko!

Zdravie

Občianske združenie Hrádocká Venuša

Deň detí plný športu a tvorivosti

Zdravie a šport

DO FÉNIX

ÚĽ HIER

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola s materskou školou,
Veľký Grob

Rozvoj detskej duše i tela

Vzdelávanie a rozvoj

Dobrovoľný hasičský zbor, Veľký Grob

Šanca na prežitie

Zdravie

Materská škola, Hollého 40, Šaľa-Veča

Multifunkčné ihrisko

Zdravie a šport

Občianske združenie pri Detskom domove,
Sereď

Ihrisko

Zdravie a šport

Canis Center Eddy Slovakia

Kynologický výcvikový tábor pre mládež

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou,
Hlavná 299, Horné Saliby

ECO – Lieska

Príroda a životné prostredie

OZ Vláčikový Park

VLÁČIKOVÝ PARK – oáza zážitkov pre deti

Rozvoj komunitného života, kultúra

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Z. Kodálya 765, Galanta

Tradície nášho regiónu očami mladých

Vzdelávanie a rozvoj

Centrum voľného času Pyramída

Detské ihrisko v Pyramíde

Zdravie a šport

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

Spoločne budujeme krajšie okolie

Príroda a životné prostredie

Biela Veľryba

Využitie plávania v režime
handicapovanej mládeže

Zdravie a šport

Malkia park Big Cats Rescue

Zveľadenie výbehu medveďov

Pomoc zvieratám

Spojená škola – Špeciálna základná škola
a Praktická škola s VJM, Gyulu Szabóa 1,
Dunajská Streda

Terapeutická záhrada

Vzdelávanie a rozvoj

Združenie maďarských rodičov na Slovensku
Základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským, Kútniky

Interaktívne do budúcnosti

Vzdelávanie

Hipoterapeutické centrum Hipony

S koňmi hravo a zdravo

Zdravie a šport
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Základná škola Mateja Bela,
Kláštorná 995/4, Šamorín

Šamorínske voľnočasové aktivity pre deti

Zdravie a šport

OZ Tri Líšky

Protihluková zelená stena s oddychovou
zónou

Príroda a životné prostredie

OZ Scéna pre Devín

Napínavý príbeh

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Pre našu školu, Mokrohájska 3, Bratislava

Animoterapia s koníkmi

Zdravie a šport

Srdcia pre folklór a tradície

Ľudová Družba – Tanečný workshop
s tanečným predstavením

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Krúžky v škole

Festival deti s Krúžkami v škole 2019

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou
sv. Uršule, Bratislava

vÁNOk

Vzdelávanie a rozvoj

OZ Zámoček pri MŠ Kuzmányho

Radosť detí z pohybu na bezpečnom
a hravom detskom ihrisku

Zdravie a šport

Stredná odborná škola polygrafická,
Račianska 190, Bratislava

Revitalizácia oddychovej zóny Strednej
odbornej školy polygrafickej

Príroda a životné prostredie

AŠK Inter Bratislava

Škola kajaku

Zdravie a šport

Základná umelecká škola,
Vrbenského 1, Bratislava

Záhrada mladých umelcov

Rozvoj komunitného života, kultúra

ZRR Nejedlého 8 (Združenie
Rady rodičov Nejedlého), Bratislava

Vonku nám to myslí, lebo máme kyslík

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Školské ihrisko Beňováčik

Zdravie a šport

Folklórny súbor Živel

Tradičná kultúra so srdca Slovenska

Kultúra

Rozvojový inštitút

Tolerantná Bratislava

Rozvoj komunitného života, kultúra

KASPIAN

KASPIANček pre komunitu

Rozvoj komunitného života, kultúra

POP Akadémia – Pokora Odvaha Pokoj

Historický krúžok

Rozvoj komunitného života, kultúra

ZRPD Púpava

Chodník zdravia

Zdravie

OZ ZŠ Ružová dolina

FAMÍLIA V POHYBE

Zdravie a šport

Základná škola, Borodáčova 2, Bratislava

Búranie detských bariér

Vzdelávanie a rozvoj

Materská škola, Kríková 20, Bratislava

Nová knižnica pre malých čitateľov

Vzdelávanie

Basketbalový Klub Slovan Bratislava

Naša basketbalová nádej pre deti

Zdravie a šport

OZR pri MŠ Bodvianska 4, Bratislava

Poďme sa spolu hrať

Vzdelávanie

Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová
alej, Chorvátsky Grob

Naučme sa triediť v triede

Vzdelávanie

Telovýchovná jednota Ioan 1209

Bezpečné bicykle – osadenie cyklostojanov

Zdravie a šport

Súkromná základná umelecká škola,
Osloboditeľská 27, Bratislava

Hrajte a spievajte s nami

Vzdelávanie a rozvoj

50

Granty vo výške 1 300 €, 600 € alebo 300 € zo 6. edície grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ daroval Nadačný fond Tesco na podporu týchto projektov:

Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Mesto Bardejov – Materská škola,
Komenského 24, Bardejov

Prírodná učebňa v Kvapôčkove

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou,
Majerová 30, Hažín

Aj malí cyklisti budú raz vodiči

Zdravie a šport

Spojená škola, Pod papierňou 2671, Bardejov

Záchrana som ja

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou Michala
Sopiru, Radvaň nad Laborcom 278

Hrajme sa v krajšom prostredí

Príroda a životné prostredie

Slovenský Červený kríž, územný spolok
Svidník

Prvá pomoc cez rozprávky

Vzdelávanie

Materská škola, A. Hlinku 1762/27, Stropkov

Dieťa + Pohyb = Zdravé srdiečko

Zdravie a šport

Materská škola, Dlhé Klčovo

Pohybom k zdraviu

Zdravie a šport

SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou

Vyčisti les a spoznaj ho

Príroda a životné prostredie

Obec Kamenná Poruba

Smajlík park Kamenná Poruba

Zdravie a šport

VALLE, n. o.

Miestečko oddychu a relaxu

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola s materskou školou, Modra
nad Cirochou 250

Poď hrať ping-pong

Zdravie a šport

Združenie rodičov a priateľov mentálne
a zdravotne postihnutých detí Motýľ

Aj my sa chceme hrať

Vzdelávanie a rozvoj

Arcidiecézna charita Košice – Charitný dom
sv. Štefana, Snina

Život bez bolesti

Zdravie

Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina

Rozprávkový domček so záhradkou

Iné

Materská škola, Perečínska 2546/23, Snina

Rozprávkoví kamaráti

Vzdelávanie

OZ Vrbovčan

Klubovňa pre Vrbovčanov

Rozvoj komunitného života, kultúra

Obec Zalužice

Skrášlime si našu obec

Rozvoj komunitného života, kultúra

Prameň radosti

Areál Anky Kolesárovej sa rozrastá

Rozvoj komunitného života, kultúra

Športový klub Skandia

Rozvíjajme deti hrou – montessori pre
Trebišov!

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, M. R. Štefánika 252/59,
Trebišov

Poďme sa hýbať

Zdravie a šport

Hokejbalový klub ADLER Trebišov

Hokejbalový turnaj mládeže
a zakladateľov hokejbalu v Trebišove

Zdravie a šport
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Materská škola P. O. Hviezdoslava, Veľké
Kapušany

Deti v pohybe

Zdravie a šport

Materská škola – Óvoda, Kráľovský Chlmec

Fit park

Zdravie a šport

Centrum voľného času, Veľké Kapušany

Rozprávková dedinka

Iné

Občianske združenie pri ZŠ v Plavnici

Vynovený kruháč a okolie

Príroda a životné prostredie

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19,
Spišská Belá

Vráťme sa do detstva našich rodičov –
vypnime internet, hýbme sa a športujme

Zdravie a šport

V – Centrum celoživotného vzdelávania, o. z.

Reštart pre ženy

Vzdelávanie a rozvoj

Spojená škola, Veľká Lomnica

Ekozáhradka

Vzdelávanie

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie
opatrovateľskej služby, Kežmarok

Vytúžené miesto oddychu

Zdravie

Materská škola, Cintorínska 1299/3, Kežmarok

Hráme sa a zabávame na pódiu

Vzdelávanie a rozvoj

Občianske združenie Sasa

Skvalitnenie prostredia nášho
Sasacentra a vytvorenie knižnice
terapeutických pomôcok pre rodičov

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou, Matejovce

Dopravné ihrisko

Vzdelávanie a rozvoj

SnowSports Club

SnowSports Club podporuje lyžiarske
talenty

Zdravie a šport

Materská škola, Smižany

Dobrodružná cesta za zdravím

Zdravie

Robinson

Zabezpečenie chodu a rozvoja aktivít
v centre Robinson

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Zvedavé medvedíčatá
pri materskej škole Iliašovce

Revitalizácia detského ihriska
v materskej škole Iliašovce

Zdravie a šport

Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Deň gymnázia

Zdravie a šport

Mesto Gelnica

Skrášlenie a revitalizácia Marína parku

Rozvoj dobrovoľníctva

Združenie ULIJANA z Kojšova

Okres Gelnica hrá, spieva a tancuje
s DFS BARBORKA

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Severná 21, Moldava nad
Bodvou

Športujeme pre radosť a zdravie
– v duchu fair play

Zdravie a šport

Základná škola, Pionierska 33, Čaňa

Školské chodby – miesto pre oddych
a hru

Vzdelávanie a rozvoj

Klub abstinujúcich Bodva, Moldava nad
Bodvou

Účasť na celoslovenských športových
hrách ASKASu

Zdravie a šport

Občianske združenie Nie sme sami

Arteterapiou spojíme dva svety

Rozvoj komunitného života, kultúra
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

ABC – Centrum voľného času

Park ABC CVČ – Detská Oáza

Príroda a životné prostredie

Občianske združenie Eperko

FitPark Eperko

Zdravie a šport

Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov

Multifunkčná hracia plocha

Iné

Občianske združenie Priatelia sluchovo
postihnutých detí

Komunikujeme a žijeme bez bariér

Rozvoj komunitného života, kultúra

Centrum pre deti a rodiny, Šarišské Michaľany

Záhrada plná zábavy

Zdravie a šport

Oáza – nádej pre nový život, n. o.

Detský kútik – miniihrisko pre deti

Rozvoj komunitného života, kultúra

SVETIELKO POMOCI, n. o.

Skvalitnenie prístrojového vybavenia pre
deti so závažnými diagnózami na Klinike
pediatrickej anestéziológie a intenzívnej
medicíny DFN Košice

Zdravie

Základná škola, Kecerovce 79

Šikovná vareška – varenie pre život

Vzdelávanie

OZ Tvorivá dielňa

Život so psom nie je pod psa – vytvor
a zabav sa, pomôž a poteš sa

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Dobré srdce – Good heart

Mám šikovné ručičky

Sociálna pomoc

Maják nádeje

Cesta k zmene

Sociálna pomoc

PAKLAN Občianske združenie

Príbehy starých fotografií

Rozvoj komunitného života, kultúra

Rodičovské združenie pri Materskej škole,
Kyjevská 14, Rožňava

Malí vedci

Vzdelávanie

JASANIMA – Domov sociálnych služieb

Aj zvieratá pomáhajú

Sociálna pomoc

Základná škola s materskou školou, Lučenec

Záhrada, ktorá učí a spája

Príroda a životné prostredie

Mesto Lučenec

Revitalizácia bludiska v našom parku

Príroda a životné prostredie

Spojená škola internátna, Lučenec

Učíme sa v prírode – Mobilná
outdoorová Zelená učebňa

Vzdelávanie

Materská škola, Dobroč

Dokončime, čo sme začali

Zdravie

Občianske združenie Františka Suláka

Stredoeurópske edukačno-terapeutické
centrum Tatiana

Zdravie

Nezábudka, n. o.

Aj napriek hendikepu sme súčasťou
komunity seniorov vo Fiľakove

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola
Janka Francisciho-Rimavského, Hnúšťa

Školský dvor na hranie, šport a oddych

Vzdelávanie

Stredná odborná škola, Hnúšťa

Vnímaj – tvor – zodpovedne – pomôž –
relaxuj

Príroda a životné prostredie

53

Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Materská škola, Klokočova 741, Hnúšťa

Záhrada chrobáčikov – Záhrada
zmyslového vnímania

Zdravie a šport

Materská škola, sídlisko Rimava 28/1066,
Rimava

Pre radosť z pohybu

Zdravie a šport

Evanjelické gymnázium Tisovec

Športom k novým priateľstvám

Zdravie a šport

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská
Sobota

Moderná trieda

Vzdelávanie

Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej,
Krupina

Kompostujme spolu!

Príroda a životné prostredie

Špeciálna základná škola pre žiakov
s telesným postihnutím, Pionierska 850/13,
Detva

Učíme sa s radosťou

Vzdelávanie

Obec Horný Badín

Obnovenie panelov náučného chodníka
Krupina-Čabraď

Rozvoj komunitného života, kultúra

Detský folklórny súbor Hviezdička

Nákup hudobného nástroja (kontrabas)
pre DFS Hviezdička

Vzdelávanie a rozvoj

Materská škola, Vaľkovňa 78, Vaľkovňa

Hravo a zdravo k výchove a vzdelaniu

Vzdelávanie a rozvoj

Hokejový klub Brezno

Nákup hokejového výstroja pre deti zo
sociálne slabších rodín

Zdravie a šport

Občianske združenie Verejnô

Mestské včely

Príroda a životné prostredie

Stredná zdravotnícka škola, Komenského 843,
Liptovský Mikuláš

Myslíme na rodičov zdravotne
postihnutých detí

Sociálna pomoc

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš

Liečba zeleňou v našej nemocnici

Príroda a životné prostredie

Špeciálna základná škola Sečovce

Premeňme čiernobiely svet na farebný
– tvorba inovatívnych pomôcok vo
vyučovaní

Vzdelávanie

Základná škola Somtor

Športovo-relaxačná zóna

Zdravie a šport

Materské centrum Sovička

Hravo-zdravo so Sovičkou

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Zvedavá včielka

Zvedavé včielky lietajú za knihou a nie za
tabletom

Vzdelávanie

Garáž klub, občianske združenie

Komunitné kino – vlastnými očami

Kultúra

Základná škola s materskou školou, Babín

Veľké brušká nechceme, zacvičiť si
ideme

Zdravie a šport

Centrum sociálnych služieb Žarec

Piknik zóna nad mestom

Rozvoj komunitného života, kultúra
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Občianske združenie pre krajšie Kysuce

Les nie je smetisko

Príroda a životné prostredie

PRO BONUM, občianske združenie

Denný tábor pre deti

Vzdelávanie a rozvoj

Atletický klub Stará Bystrica

Deti a šport

Zdravie a šport

Základná škola, Mládežnícka 1343, Krásno nad
Kysucou

Hudobné nástroje pre DFS Sedmohlások

Kultúra

Základná škola s materskou školou, Stará
Bystrica

Zdravé jedlo – zdravé deti

Zdravie

Centrum voľného času Turzovka

Varíme poctivo a navyše kvalitne

Zdravie

Základná škola, Ústredie 533, Korňa

Chceme sa tu dobre mať, v záhrade sa
učiť aj zabávať!

Príroda a životné prostredie

Obec Makov

Obnova staničného parčíka

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Krpeľany

Oddychovo-relaxačná zóna

Zdravie a šport

Občianske združenie EDUJOY

Veľká Malá Čitateľka

Vzdelávanie

Obec Kláštor pod Znievom

Lavičky osobností Znieva

Iné

Horolezecký klub Manín, Považská Bystrica

Rekonštrukcia a výstavba lezeckej steny

Zdravie a šport

Hafkáči

Pomoc opusteným zvieratám

Pomoc zvieratám

Súkromná základná škola DSA, sídlisko
Rozkvet 2047, Považská Bystrica

Detské outdoorové ihrisko

Zdravie a šport

Združenie priateľov Hričovského hradu

Zvýšme bezpečnosť na hrade Hričov

Kultúra

PHYSIO CANIS, o. z.

Detský kynologický klub Žilina – cvičia
deti, cvičia psy

Zdravie a šport

Materská škola Stavbárska, Žilina

Túžime mať dopravné ihrisko v našej
škôlke

Zdravie a šport

Centrum sociálnych služieb Kamence

Vyvýšené záhony pre seniorov

Zdravie

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Ochrana človeka a zdravia zážitkovo na
základných školách

Vzdelávanie

Združenie na záchranu Starého hradu –
castrum Warna

Pomôž zachrániť NKP Starhrad –
najstarší hrad na Hornom Považí

Kultúra

Základná škola, Trieda SNP 20, Banská
Bystrica

Oddýchni si, bež a skáč!

Zdravie a šport

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Banská Bystrica /OZ SPOSA BB/

Pes učiteľom

Zdravie a šport

SVETIELKO NÁDEJE

Dielničky pre šikovné ručičky

Zdravie
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Materská škola, Sliač

V lesnej škôlke

Príroda a životné prostredie

OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH

Obnova lesoparku Kozák pri kúpeľoch
mesta Sliač

Príroda a životné prostredie

DORKA, n. o. – pobočka Zvolen

Cesta k sebe

Zdravie

Základná škola s materskou školou
v Malom Čepčíne

Chcem sa tu cítiť ako doma

Rozvoj komunitného života, kultúra

Materská škola Jazernica

Zdravé nožičky

Zdravie a šport

eMKLub

Starší žiaci mladším – rozvoj
a popularizácia žiackeho klubu

Vzdelávanie a rozvoj

Občianske združenie rodičov a priateľov
materskej školy Sedmokráska

Kniha naša priateľka

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou,
Banská Belá 315

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

Kultúra

Základná škola s materskou školou,
Záhumnie 24, Brehy

Tajomstvá varenia

Vzdelávanie a rozvoj

Materská škola, Dr. Janského 8,
Žiar nad Hronom

Hravé aktivity na školskom dvore

Rozvoj komunitného života, kultúra

OZ Bašta Musica

Kremnické E#teriéry

Rozvoj komunitného života, kultúra

Združenie na záchranu hradu Šášov

Pivná pivnica na hrade Šášov
ako spomienka na Šášovský pivovar

Kultúra

Obec Mestečko – Materská škola Mestečko

Veselé pieskovisko

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola s materskou školou, Záriečie

Vytvorme priestor pre Klub Slniečko

Rozvoj komunitného života, kultúra

Gymnázium, 1. mája 905, Púchov

Bicyklom do školy

Príroda a životné prostredie

Materská škola P. Jilemnického elokované
pracovisko Komenského sady 59/1,
Nová Dubnica

Veselá mini záhradka

Vzdelávanie a rozvoj

Materská škola, P. Jilemnického 12/5,
Nová Dubnica

Vypni telku – zober knižku!

Vzdelávanie

Združenie občanov pre pomoc mentálne
postihnutým deťom so sídlom v Spojenej
škole internátnej, Trenčianska Teplá

Snoezelen – miesto multisenzorického
vzdelávania detí, miesto relaxácie
a uvoľnenia, miesto podporných aktivít
pre rodinu

Vzdelávanie

OZ Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín

C. A. F.

Zdravie a šport

Best Friends Kids Club, n. o.

Naša Zem

Príroda a životné prostredie

Archa, n. o.

Spolu to zvládneme

Rozvoj dobrovoľníctva
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Obecný úrad Kolinovce

Environmentálna výchova – pocitový
chodník v záhrade MŠ

Príroda a životné prostredie

Obecný úrad – Materská škola Vojkovce

Radosť z pohybu

Zdravie a šport

Mesto Krompachy

Zazelenajme spolu Krompachy!

Príroda a životné prostredie

Klub ochrancov zelene

Vysaďme si náučný chodník

Príroda a životné prostredie

Základná škola, Vajanského 2, Skalica

Workout Park

Zdravie a šport

SČK, územný spolok Senica

Zdravé prsia vo vašich rukách

Zdravie

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

Hokejom za zdravým životom

Zdravie a šport

Telovýchovná jednota SPARTAK Myjava

Letné tréningové sústredenie KARATE
Myjava

Zdravie a šport

Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad
Váhom

Športom proti drogám

Zdravie a šport

Maratón klub, Rajec

Aby deti mali radi pohyb!

Zdravie a šport

Mesto Rajec – Materská škola Obrancov
mieru

Materská škola, Obrancov mieru v Rajci
– Prírodná záhrada v Našom detskom
raji

Zdravie a šport

Materská škola Veľká Čierna
– Obec Veľká Čierna

Od semienka k rastlinke
– objavujeme svet rastlinnej ríše

Vzdelávanie

Centrum pre deti a rodiny, Prievidza

Vidieť raz Tatry a zapojiť sa do akcie
„Čisté hory”

Príroda a životné prostredie

Rodičovské združenie pri Materskej škole
v Novákoch

Veselý dvor

Zdravie a šport

Hornonitrianske stopy, o. z.

Bojnicko-dubnické cyklotrasy, ich rozvoj,
zveľaďovanie a údržba

Zdravie a šport

DOMICIL

Žime bez bariér

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola s materskou školou,
Skačany 539

Školská záhrada, ktorá nás naučí

Vzdelávanie

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Včely volajú o pomoc

Príroda a životné prostredie

OZ Spoznávame svet a Slovensko

Jedlý les – strom za učiteľa, krík za žiaka
pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Rybníku

Príroda a životné prostredie

Rodičovské združenie pri ZŠ Tlmače

Oddychová zóna v areáli ZŠ Tlmače

Príroda a životné prostredie

Futbalový klub mesta Tlmače

Športom k zdraviu

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou
Jána Hollého, Pobedim

Bezpečne, hravo a zdravo

Zdravie a šport
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Apolin, o. z.

Piešťanský Slávik

Zdravie

Parlament mladých mesta Vrbové

Rozhýbme sa všetci

Rozvoj komunitného života, kultúra

Rojko Charity

Srdcom k deťom

Zdravie a šport

Lastovička, spoločnosť pre pomoc deťom a
mladistvým

Vybudovanie amfiteátra a rekreačnej
zóny

Rozvoj komunitného života, kultúra

Rodičia deťom ZŠ a MŠ Tureň

Dopravné ihrisko do MŠ Tureň

Zdravie a šport

SVETLO PRE OLICHOV

Tvoríme spoločne

Sociálna pomoc

Základná škola sv. Don Bosca, 1. mája 24,
Zlaté Moravce

Interaktívny náučný chodník Horné
Požitavie

Príroda a životné prostredie

Obecný futbalový klub Sľažany

Pri futbale Hrajme sa

Rozvoj komunitného života, kultúra

Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19,
Martin

Vonku nám to lepšie páli

Vzdelávanie

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor mesta
Martin

Aj dobrovoľník môže zachrániť život

Zdravie

OZ Miesto v dome

Učím sa slušne žiť, pomôž mi lepším byť

Sociálna pomoc

Obecný úrad Jesenské

Relaxačná zóna na Jesensku

Rozvoj komunitného života, kultúra

Ostrov – Občianske združenie

Aktivity

Rozvoj komunitného života, kultúra

ĎARMOTY – Občianske združenie

Vinárska 50

Zdravie a šport

Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves
nad Žitavou

Príroda ako učebňa – vzdelávanie trochu
INAK!

Vzdelávanie a rozvoj

Základná škola, Levická 903, Vráble

Vzdelanie nás spája

Vzdelávanie a rozvoj

Obec Gajary

Za krajšie Gajary – pokračujeme
v javorovom stromoradí

Rozvoj dobrovoľníctva

SRRZ – PR pri Základnej škole, Jakubov 276

Turnaj programovateľných LEGO
robotov

Vzdelávanie a rozvoj

Sme v pohybe, o. z.

Stromy pre Malacky

Príroda a životné prostredie

Občianske združenie Kasiopea

Rozprávkovo – festival bábkových
divadiel

Kultúra

Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Učíme sa „parkovať“

Zdravie a šport

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Pezinok (PNPP Pezinok)

Fitpark v Pinelke pre všetkých

Zdravie a šport

ŠOK, o. z.

Klokočinské kultúrne večery

Rozvoj komunitného života, kultúra
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

OZ Včielkovo

Nazrite s nami do úľa a ochutnajte včelie
produkty

Vzdelávanie a rozvoj

Stredná priemyselná škola stavebná,
Cabajská 4, Nitra

Komu sa nelení, tomu sa zelení :)

Príroda a životné prostredie

Základná škola, Bernolákova 35, Šurany

Klokanko – hrajme sa bezpečne

Zdravie a šport

Občianske združenie Čerešnička BARACHA
Bardoňovo

Komunitná záhrada – meditačný raj

Rozvoj komunitného života, kultúra

Inšpirujme svet

Materské centrum Detský sen – Kostolný
Sek

Rozvoj komunitného života, kultúra

Avant, o. z.

Život

Kultúra

Materská škola, Nový diel 50, Hurbanovo

Eko centrum – Malí bádatelia

Vzdelávanie

Základná škola s materskou školou,
Školská 22, Svätý Peter

Spoločne to ide lepšie

Zdravie a šport

Občianske združenie Punkáči deťom

Festival Punkáči deťom 2019

Rozvoj komunitného života, kultúra

Centrum pomoci pre rodinu

Dobrovoľníci pomáhajú rodinám s deťmi
a seniorom

Rozvoj dobrovoľníctva

Dospelí pre deti

Ukážme deťom svet a prírodu ako náš
spoločný domov, o ktorý sa treba starať:
„Kto nevidí krásy prírody, nič nevidí.“
J. A. Komenský

Vzdelávanie

Obec Nesvady

Zabavme sa spolu

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola s materskou školou Ondreja
Cabana, Komjatice

Keramická dielňa
– cesta k sebe a k druhým

Vzdelávanie a rozvoj

ALIANCIA PLATAN

Škôlka v škôlke

Zdravie a šport

Rodičovské Združenie pri ZŠ slov. v Košútoch

Malí včelári pomáhajú včelám

Príroda a životné prostredie

Obec Veľký Grob

Aby naši seniori zostali naďalej aktívni

Zdravie

ŠK Veľký Grob

Detské ihrisko Grobček

Zdravie a šport

Základná škola s materskou školou,
Koperníkova 24, Hlohovec

Pohybom k zlepšeniu telesnej zdatnosti
detí

Zdravie a šport

OZ Naše Detičky

Nová podlaha na denné centrum
pre hendikepované deti

Sociálna pomoc

Občianske združenie Máriine srdiečka

Dvorček, usmej sa!

Iné

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Galanta

Festival chuti a vôni

Vzdelávanie a rozvoj
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Názov organizácie

Názov projektu

Verejnoprospešný účel

Obec Veľké Dvorníky

Zazeleňovanie pozdĺž cyklotrasy

Príroda a životné prostredie

Základná škola Gejzu Dusíka v Galante

Spoločne za históriou: deti zo ZŠ Gejzu
Dusíka a seniori z denného centra
v Galante spoločne poznávajú minulosť
– blízku i vzdialenú

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

Zveľaďujeme naše životné prostredie

Príroda a životné prostredie

Centrum voľného času Pyramída

Aby nebola nuda

Rozvoj komunitného života, kultúra

Základná škola s materskou školou,
Hlavná 299, Horné Saliby

Lienky na tatranskej lezeckej stene

Zdravie a šport

Občianske združenie Mačičky
Dunajská Streda

Zdravé mačky v zdravom meste

Pomoc zvieratám

Združenie rodičov Trstíčatá, o. z.

Pomôžme spolu materskej škole
v Trsticiach

Zdravie a šport

SRRZ pri Materskej škole, Rybný trh,
Dunajská Streda

Hráme sa na dvore MŠ

Zdravie a šport

Hipoterapeutické centrum Hipony

S pomocou to zvládnem sám

Zdravie a šport

OZ Tri Líšky

Deň obce Hviezdoslavov

Rozvoj komunitného života, kultúra

INOVARE

Pre našich malých škôlkarov a ich
budúcnosť

Vzdelávanie a rozvoj

Obec Marianka

Zatraktívnenie ihriska pri svätom
Floriánovi v Marianke

Rozvoj komunitného života, kultúra

Srdcia pre folklór a tradície

Tančiarnička

Vzdelávanie

Bábky v nemocnici

Vymyslime si rozprávku a zahrajme
divadlo – dramatoterapeutická dielňa

Zdravie

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Humor lieči – vzdelávanie pre
zdravotnícky personál

Vzdelávanie

Bratislavský Gašparko, o. z.

Puppets festival 2019

Rozvoj komunitného života, kultúra

Slovenský dom Centrope

Cesta krížov

Rozvoj komunitného života, kultúra

Občianske združenie Hrad Uhrovec

Turistické zázemie hradu Uhrovec

Rozvoj komunitného života, kultúra

Štúdio tanca a telesnej výchovy Gabčíkovo

Tanec ako reč duše

Zdravie a šport

Združenie rodičov a priateľov Základnej školy
Pri kríži 11, Bratislava

Buďme fit bez úrazov!

Zdravie a šport

Školský internát DMSZS, Trnavská cesta 2,
elokované pracovisko Saratovská 26B,
84102 Bratislava

Tvor živo – tvor si život!

Vzdelávanie a rozvoj
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CirKusKus

Cirkusové workshopy pre všetkých

Vzdelávanie a rozvoj

SRRZ-RZ pri Materskej škole,
Röntgenova 1179/16 Bratislava

Poďte s nami objavovať prírodu

Príroda a životné prostredie

KASPIAN

PIK – NIK v KASPIAN-e

Rozvoj komunitného života, kultúra

POP Akadémia – Pokora Odvaha Pokoj

Historická aréna pre celodenné
školské aktivity a historický krúžok –
#HistorickeMestecko #HistorickaArena
#HistorickyKruzok #POPakademia
#PokoraOdvahaPokoj

Vzdelávanie a rozvoj

OZ Krúžky v škole

Česko-slovenský FLORBALOVÝ TURNAJ

Zdravie a šport

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

Súťaž pre malých záchranárov

Vzdelávanie a rozvoj

Vieš chodiť, vieš jazdiť

Strider Cup – preteky detí na
odrážadlách

Zdravie a šport

Materská škola, Kríková 20, Bratislava

Križovatka pre malých šoférov

Vzdelávanie

IPčko

Internet pomáha mladým

Zdravie

ŠK Vrakuňa-Bratislava

Úprava a obnova verejných častí ihriska
ŠK Vrakuňa-Bratislava

Zdravie a šport

OZ Themida

Vianočný strom obce

Rozvoj komunitného života, kultúra

Nadácia deti, kone a golf

Detský raj

Zdravie a šport

Obec Ivanka pri Dunaji

Za čistejšiu Ivanku

Príroda a životné prostredie
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Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie a osobitne
výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Verejná finančná zbierka Tesco Anjel 2018 (len január 2019)

6 660 €

Verejná finančná zbierka Tesco Anjel 2019 (február – december 2019)

59 066 €

Dar od Unileveru – sociálny marketing pri projekte Potravinová zbierka 2019

7 247,05 €

Vy rozhodujete, my pomáhame 5. edícia

169 100 €

Ostatné dary od Tesco Stores SR, a. s.

68 718 €

Náklady na správu nadácie

9 789, 94 €

Celkové náklady

320 580, 99 €

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: 245 065,05 €

Výdavky na správu nadácie boli v hodnote: 9 789,94 €
Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období
V roku 2019 nenastala zmena na poste žiadneho člena
správnej rady.

Poskytnutie príspevkov iným účtovným jednotkám
z podielu dane – Nadácia Tesco v roku 2019 nemala
príjem z podielu dane.

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.

Poskytnutie príspevkov z verejnej zbierky – ochrana a podpora zdravia, sociálna pomoc a starostlivosť,
podpora zdravého životného štýlu a prevencie, podpora talentov: 65 726 €

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia Tesco nemá nadačné fondy. Nadačný fond
Tesco bol v roku 2019 zriadený v Nadácii Pontis.

Nadačný fond Tesco zriadený v Nadácii Pontis
V rámci aktivít Nadačného fondu Tesco pri Nadácii
Pontis bolo v roku 2019 prerozdelených 555 158,49 €.

Všetky prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti
Tesco, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 %
dane z príjmu.
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KONTAKT
E-mail: nadaciatesco@tesco.com
Kontaktná adresa Nadácie Tesco
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
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ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA
NADÁCIE TESCO
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VÝROK AUDÍTORA
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Nadácia

