
 

 

Tesco zastrešuje niektoré z aktivít v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti, zároveň podporuje 
nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci. V 
rámci programu realizácie komunitných projektov 
podporuje Tesco neziskové organizácie pôsobiace v 
oblasti ochrany životného prostredia, zdravého 
životného štýlu, voľného času detí a mládeže, 
výchovy a vzdelávania, sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, v oblasti boja proti plytvaniu 
potravinami a pomoci ľuďom v núdzi. 

Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva 
špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí 
najmä možnosť spojiť spoločný potenciál ako 
samotnej firmy, tak zamestnancov, dodávateľov a 
obchodných partnerov, a v neposlednej miere aj 
zákazníkov. 

Pod hlavičkou Tesco prebieha aj projekt Vy 
rozhodujete, my pomáhame zameraný na podporu 
komunitných iniciatív, aktivít a projektov, ktoré sú 
prospešné v rámci všetkých regiónov po celom 
Slovensku . Program Vy rozhodujete, my pomáhame 
je dôležitou súčasťou Tesca, do ktorého sa môžu 
zapojiť všetky neziskové organizácie spĺňajúce 
podmienky pridelenia finančného grantu. 
Transparentnosť výberu zabezpečí výberová komisia 
a prebieha v spolupráci s Nadáciou Pontis. 

 
Ako nám môžete pomôcť? 

U každého z vás sú možnosti ako nám pomôcť rôzne. Niekto príde 
pomôcť fyzicky ako dobrovoľník, niekto nám vie zapožičať 
mechanizáciu a niekto nám vie pomôcť finančne ako sponzor, alebo 
chce mať na starosti svoju vlastnú vinicu v užívaní. 
Napriek tomu, že píšeme primárne o vinohrade, tak náš záujem 
záchrany je ďaleko širší.  Aby to však celé malo zmysel, začíname 
Komunitným vinohradom, ale vedzte, že nám nejde iba o vinohrad, 
nám ide o viac! 
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Prvé kolo už prebehlo a dobre ste nám držali 
palce, lebo sme postúpili do druhého kola.   
 

 

 

 

Druhé kolo bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti 
Tesco v období od 17. januára 2022 do 13.februára 2022 .Pre 
náš spolok boli vybrané tieto predajne v regióne č.73:  

Obchod Tesco EXTRA Bratislava Zlaté piesky 

Obchod Tesco Expres Bratislava Slimák 

Obchod Tesco Expres Bratislava Račianska 

Obchod Tesco Expres Bratislava Jeséniova  

Pokiaľ urobíte nákup v niektorom z vyššie spomenutých 
obchodov, tak dostanete 1 hlasovací žetón a je na vás, ktorému 
projektu v danej predajni dáte svoj hlas. 

 

Dovoľte, aby sme vám predstavili náš projekt:  

VYČISTENIE OKOLIA KOMUNITNÉHO VINOHRADU ŠIROKÉ 

Začiatok projektu  2022-03-01 

Koniec projektu     2022-08-31 

Aké sú ciele, ktoré chceme projektom dosiahnuť? 

Prvý rok sme sa venovali záchrane zanedbaného vinohradu v 
ďalšom roku by sme sa chceli venovať jeho okoliu, nakoľko do 
jeho blízkeho okolia ľudia nanosili smeti a urobili tam skládku 
odpadov, ktoré do prírody nepatria a pre veľkú blízkosť k 

Chceme odstrániť skládku odpadov z okolia 
vinohradu a urobiť tam miesto na stretávanie 
komunity a miesto na spoločenské akcie. 

Aký prínos bude mať náš projekt pre 
okolie?  

Výsledkom má byť čisté životné prostredie v 
súlade s prírodou, jej ochranou a využitie na 
oddych. Do projektu chceme zapojiť zelenú 
hliadku, dobrovoľníkov z firiem, škôl, alebo 
širšieho okolia. Ale aj členov spolku, či 
vinohradníkov, ktorí majú svoje vinohrady v 
blízkom okolí. Vyčistené okolie bude aj 
súčasťou plánovaného náučného chodníka o 
vinohradníctve. Chceme využívať aj databázu 
dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali v prvom 
roku záchrany Vajnorských vinohradov. 

Vyčistenie priestoru vedľa vinohradu od 
náletových drevín, divého malinčia a šípových 
kríkov v ktorých je nahádzané veľké množstvo 
pneumatík, stavebného odpadu a kopa 
rôzneho odpadu, ktorý do prírody nepatrí. 
Tento odpad vyzbierať a vynosiť do 
kontajnerov, ktoré budú následne odvezené. 

Podporte miestny projekt na revitalizáciu 
zanedbaných Vajnorských vinohradov. 
Vráťme im zašlú slávu a vytvorme miesto 
pre aktívny odpočinok. Pomôžte nám 
zlikvidovať čierne skládky odpadu, ktoré sa 
nachádzajú v okolí Komunitného 
vinohradu Široké. Spolu pomôžeme 
prírode a príroda potom pomôže nám. 

 

Budeme radi, keď nás podporíte a svojim 
vhodením žetónu do hlasovacieho zariadenia 
urobíte tak prvý krok k naplneniu tohto 
projektu.  


