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Tesco opäť daruje 170-tisíc eur na podporu projektov po celom 

Slovensku 
 

Grantový program Tesca -  Vy rozhodujete, my pomáhame – už po 12.-krát pozýva neziskové organizácie, 

občianske združenia, školy a škôlky, mestá i obce, aby sa uchádzali o finančnú podporu. Reťazcu záleží na 

miestnych komunitách a stojí pri nich najmä v súčasnej náročnej dobe, keď mnohí čelia napnutým rozpočtom. 

Projekty na zlepšenie a skvalitnenie života v regiónoch po celom Slovensku môžu ich autori prihlasovať až do 

6. novembra 2022 na webe. Tesco podporí viac ako 200 vybraných projektov sumou vo výške takmer 170-

tisíc eur. 

 

„Sme hrdí na to, že sa nám darí dlhodobo podporovať lokálne komunity naprieč celým Slovenskom. Za 
jedenásť edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame sme vďaka aktívnemu zapojeniu našich zákazníkov 
podporili viac ako 2 000 verejnoprospešných projektov celkovou sumou takmer 1,7 mil. eur. Veríme, že opäť 
inšpirujeme ďalších iniciatívnych  ľudí, aby prichádzali s novými nápadmi, ktoré sa vďaka našej podpore stanú 

realitou. V dvanástej edícii podporíme až 231 projektov, ktoré si rozdelia 169 400 eur,“ hovorí Michaela 

Lehotská, CSR manažérka Tesca na Slovensku. 

 

Nápady  na skvalitnenie života svojej komunity môžu v online forme prihlasovať neziskové organizácie, 

občianske združenia, školy, škôlky,  ako aj mestá a obce. Príležitosť majú projekty, vďaka ktorým vzniknú nové 

komunitné priestory, záhrady, parky, herne, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky prípadne budú 

zorganizované rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy, vzdelávacie aktivity a mnohé ďalšie. Záujemcovia, 

ktorí sa chcú uchádzať o finančný grant, sa môžu inšpirovať víťaznými projektami doterajších edícií na 

webstránke grantového programu. 

 

O tom, akú výšku podpory získa vybratých 231 projektov, rozhodnú v zime zákazníci hlasovaním žetónmi vo 

všetkých  obchodoch Tesco naprieč celým Slovenskom. Projekt, ktorý získa najvyšší počet hlasov v konkrétnom 

obchode získa podporu vo výške 1 300 eur, na druhom mieste dostane 600 eur a na treťom 300 eur. Za 

jedenásť edícií programu zákazníci už odovzdali projektom viac ako 33 miliónov hlasov! Z prihlásených 

nápadov vyberie v každej edícii nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a neziskových organizácií 

231 najlepších projektov. 

V predchádzajúcej jedenástej edícii si priazeň zákazníkov získali hlavne projekty podporujúce zdravie,  šport, 

vzdelávanie a rozvoj. Medzi úspešnými organizáciami, ktorých projekty získali finančný grant, boli napríklad 

Slovenský zväz včelárov, OZ Downov syndróm, Hafkáči, Združenie DŽIVIPEN - život či Rodinné centrum Macko. 

Podporu získali aj viaceré materské a základné školy, knižnice, komunitné centrá a územné spolky 

Slovenského červeného kríža. 

 

Spolu s množstvom iných projektov sa za 11 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo: 

• zrealizovať viac ako sto kultúrnych podujatí 

• zrekonštruovať takmer 60 ihrísk 

• zorganizovať približne 200 vzdelávacích aktivít 

• skrášliť viac ako 150 verejných záhrad a parkov 

• uskutočniť vyše 10 detských táborov 

• podporiť viac ako 20 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá 
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