
 
 
 
Vážená pani riaditeľka,  
vážený pán riaditeľ. 
 
 Úvodom by sme sa Vám a všetkým vašim kolegom, ktorí pracujú v školách a školských 
zariadeniach, chceli  v mene zamestnancov spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. poďakovať za 
nasadenie, s ktorým každý deň pristupujete k vzdelávaniu a odovzdávaniu poznatkov deťom a mládeži. 
Učiteľstvo je poslanie a vyžaduje si individuálny prístup a mimoriadny vklad zo strany každého 
pedagóga. Zmeny počas ostatných dvoch rokov sú toho dôkazom. Vážime si  úsilie, s ktorým denne 
pristupujete k svojej práci a radi by sme prispeli k tomu, aby ste pri Vašej snahe mohli dosahovať čo 
najlepšie výsledky a dokázali tak urobiť vyučovací proces aj v komplikovaných podmienkach 
zaujímavým, atraktívnym, moderným a dostupným pre všetkých. 
 
 Spoločenskú zodpovednosť nevnímame ako povinnosť, ale ako možnosť pomáhať robiť svet 
lepším. Naše projekty smerujeme primárne na deti, ktoré sú našou budúcnosťou. V rámci našej 
angažovanosti a v duchu nášho motta „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“ sa, okrem iného, snažíme 
prispievať k tomu, aby deti a mládež mohli dostať kvalitné vzdelanie aj vďaka vybaveniu, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou úspešného vyučovacieho procesu. Snažíme sa motivovať svojich zákazníkov 
a zároveň byť dobrým susedom. Veľký úspech zaznamenal už v roku 2014 projekt Ekohra, ktorého 
princípom bolo vyzbierať počas jedného mesiaca čo najviac ľubovoľných PET fliaš a vyčistiť tak okolie. 
Do Ekohry sa zapojilo celkovo 468 škôl a plastové fľaše zbieralo viac ako 147 000 žiakov. Spoločne 
odovzdali vtedy neuveriteľných 7 650 000 obalov od nápojov. Aj tento údaj je dôkazom, že plastové 
fľaše vo februári 2014 zbieralo naozaj celé Slovensko.  
Pravidelnú podporu dostávajú od nás základné školy už od roku 2016. Sú to školy, ktoré sa nachádzajú 
v okolí novootvorených predajní. Časť svojho obratu sme venovali na kúpu športových a didaktických 
potrieb a aktuálne je to podpora základných škôl vo forme počítačovej techniky, ktorá často absentuje.  
Za šesť rokov našej pomoci sme podporili 109 škôl a výška podpory dosiahla 312 000 Eur. 
 

Rovnako chceme, aby si ľudia uvedomili, že každý jeden môže prispieť k dobrej veci. Preto 
svojich zákazníkov dlhodobo zapájame do projektov a umožňujeme im byť súčasťou niečoho veľkého 
– či už ide o projekty ako Žihadielko (ľudia v hlasovaní rozhodnú kde ho Lidl postaví), Voda pre stromy 
(za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje 1 cent na obnovu slovenských lesov), Od 
začiatku v dobrých rukách (za každé predané balenie plienok Lupilu venuje Lidl 10 centov na pomoc 
vážne zdravotne znevýhodneným deťom), Nenechajme to plávať (za mikroténové vrecko môže 
zákazník zaplatiť 1 cent a Lidl z týchto prostriedkov čistí rieky) alebo projekt Dobré rozprávky (v rámci 
ktorého venuje detským nemocniciam na Slovensku život zachraňujúce prístroje). Ukazuje sa, že cesta 
participatívnych  projektov je správna. Dôkazom je aj dlhodobá potravinová zbierka potravín Podeľ sa 
a pomôž, ktorá od októbra 2020 priniesla tým, ktorí to najviac potrebuj,  potraviny v hodnote už viac ako 
1.200.000 Eur. 
 

V tejto súvislosti nás teší,  že sme mohli nadviazať na svoje predošlé aktivity orientované na 

podporu detí a mládeže  a pripraviť nový projekt pod názvom Slovenskô ako maľované. Projekt je 

zároveň spojený so súťažou Vyhraj IT techniku pre svoju školu. Rozhodli sme sa takto  prepojiť 
zákazníkov a základné a stredné školy v mestách. Nakúpiť potraviny a zároveň nákupom prispieť na 
dobrú vec. Práve z tejto filozofie vychádzame. 
 

Princíp je veľmi jednoduchý. Od 2.5.2022 dostane každý zákazník za nákup nad 20 eur pri 
pokladnici balíček, ktorý bude obsahovať nálepky do Knižky Slovenskô ako maľované  a rovnako aj 
hlasovaciu kartičku. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej  kartičke bude mať zákazník 
možnosť odovzdať svoj hlas vybranej základnej  alebo strednej škole. Hlasovanie bude prebiehať na 
stránke www.malovaneslovensko.sk.  Do súťaže boli zaradené všetky základné a stredné školy na 
Slovensku a tieto boli rozdelené do ôsmich kategórií podľa počtu žiakov. Pre školy sme pripravili 
mimoriadne zaujímavé výhry. Víťaz každej kategórie, ktorý dostane najviac hlasov, získa IT techniku 
podľa vlastného výberu v prislúchajúcej cenovej hladine od 5.000 eur až po 40.000 eur. Viac informácií 
nájdete v priložených Pravidlách súťaže a prezentácii k projektu.   

 

http://www.malovaneslovensko.sk/


Nákup IT techniky zabezpečí spoločnosť Lidl a odovzdanie víťazným školám prebehne 
v školskom roku 22/23 po podpise Darovacej zmluvy. Veríme, že projekt  Vás zaujme dôrazom na rozvoj 
povedomia o krásach Slovenska, ako aj hodnotnými cenami pre najúspešnejšie školy.  

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, našim spoločným cieľom je urobiť vzdelávací proces 
aj v dnešnej dobe pre deti a mládež atraktívnym. Ponúkame Vám možnosť stať sa jedným z víťazných 
škôl v rámci vyššie spomenutého projektu. Do projektu sú automaticky zaradené všetky základné 
s stredné školy na Slovensku. Zoznam škôl vychádzal z údajov štatistického úradu Slovenskej 
republiky. V prípade, ak nemáte záujem o zaradenie vašej školy do spomínaného projektu, je možné 
nám to písomne oznámiť mailom na lidl@relations.sk,  najneskôr však do 29.4.2022 , a my by sme 
vašu školu zo zoznamu vypustili, čím sa zároveň definitívne vzdávate možnosti stať sa súčasťou 
súťaže o IT techniku. Viac informácii a rovnako aj podporný materiál v podobe vizuálov, bannerov pre 
online,  nájdete na webovej stránke www.malovaneslovensko.sk 

S úctou 

Matúš Gála 
Generálny riaditeľ 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

. 

mailto:sutaz@lidl.sk
http://www.malovaneslovensko.sk/

