
Grantový program kolegov 

 

Kolegovia pre dobrú vec  
 

Nadácia Tesco rozdelí 100 000 eur medzi 48 vybraných komunitných projektov 

prostredníctvom svojho Grantového programu kolegov – Kolegovia pre dobrú vec. O  

získanie grantu z Nadácie Tesco sa celkovo uchádzalo 214 projektov, ktoré odporučili 

zamestnanci spoločnosti Tesco. Takmer 600 zamestnancov Tesco na Slovensku prejavilo 

záujem tieto projekty podporiť aj formou dobrovoľníckych hodín. O podpore a výške 

príspevku pre konkrétnu aktivitu rozhodovala komisia zložená z nezávislých zástupcov 

Nadácie Pontis, predstaviteľov Nadácie Tesca a spoločnosti Tesco.  
 

Združenie rodičov a žiakov na Základnej škole Alexandra Dubčeka, o.z., 

Majerníkova 62, 841 05 Bratislava sa zapojila do grantového programu so 

štyrmi zamestnancami Tesco expres na Dlhých Dieloch (Majerníkova 13 

a Kresánkova 7), ktorí odporučili projekt:  

 

OBNOVA KOMUNITNÝCH ZÁHRAD – ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ.  

 

Projekt podporila nezávislá komisia a schválila grant v hodnote 1 800 eur. 

Vďaka nemu bude môcť naša komunita obnoviť a sfunkčniť nevyužité priestory 

v átriách školy. Získaný grant sa riadi podľa Zmluvy o poskytnutí grantu. 
  

Žiaci získajú obohatený program výučby predmetov v škole, školskom klube, naučia sa počas 

roka starostlivosti o záhradku, separovať bioodpad, získavať kompostna hnojenie  z odpadu 

produkovaného zo záhrady a v triedach, využívať hracie prvky – šach a kolky. Integrovaní 

žiaci budú mať alternatívne miesto na výučbu. 

 

Realizácia obnovy záhrad bude za priazniveho počasia v sobotu v čase od 9.00 do 11.00 

hod. Plánované termíny: 5.9, 12.9, 19.9, 26.9, 3.10, 10.10, 24.10. 

Počas realizácie budú prítomní pedagógovia, ktorí zabezpečia aj dohľad nad deťmi. Je 

prisľubená aktívna účasť na prácach podľa časových možnosti zamestnancov Tesco. 

 

Na každý termín je vhodné zaslať informáciu o účasti rodiča a žiaka na email: 

martin.gabaj@hotmail.com,  alebo jednoducho prísť a zapojiť sa do práce 

 

Pracovné rukavice a náradie budú zabezpečené.  

 

Srdečne Vás pozývame a vopred sa tešíme, že budeme môcť spoločne spraviť niečo viac pre 

naše deti. Finančnú podporu vďaka Nadácii Tesco už máme. 

 
 

 

Združenie rodičov a žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z., Marin Gabaj – hospodár 
 

mailto:martin.gabaj@hotmail.com

