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Darujte štedrejšie Vianoce
Pod a európskeho prieskumu príjmov a životných podmienok za rok 2012 chudoba
ohrozuje až 715 000 Slovákov. Jednou z foriem podpory udí v núdzi pritom je aj
potravinová pomoc. Vianoce sú práve tým pravým obdobím urobi dobrú vec. Potravinová
banka Slovenska a METRO preto pozývajú pred tohtoro nými sviatkami všetkých
zákazníkov, aby v rámci dobro innej zbierky potravín vložili v sobotu 14. 12. tovar do
košíka nielen sebe, ale aj tým, ktorí to potrebujú najviac a darovali tak štedrejšie Vianoce.
Sobota 14. decembra 2013 sa v predajniach METRO po celom Slovensku ponesie v znamení
predsviato nej spolupatri nosti a pomoci. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Zvolene aj Nitre budú
za poklad ami ve koobchodov od 8.00 do 18.00 hod. pripravení dobrovo níci Potravinovej
banky, ktorí sa v mene sociálne slabších Slovákov potešia každému Vášmu daru. Hodnota ani
množstvo pritom nerozhodujú, všetky darované potraviny sa cez regionálne strediská
Potravinovej banky dostanú adresne k
om, ktorým spríjemnia Vianoce najviac.
„K sociálne slabším a odkázaným obyvate om sa potravinová pomoc od obchodných spolo ností,
ale v aka takýmto akciám aj od spotrebite ov, dostáva prostredníctvom siete charitatívnych
organizácií a cez náš program sociálnych výdajní. Naša spolupráca s METRO je dlhodobá a
celoro ná, no práve po as Vianoc k sebe máme všetci už tradi ne o osi bližšie, považujeme
preto túto iniciatívu za ve mi peknú a symbolickú,“ hovorí Marko Urdzík, prezident Potravinovej
banky Slovenska.
Na Slovensku sú chudobou najviac ohrození udia v Prešovskom kraji (19,9%), najmenej
v Bratislavskom (6,3%). Aj dodávky PBS preto smerujú najmä do najohrozenejších regiónov –
Prešovského, Košického i Nitrianskeho kraja. Hranica rizika chudoby je na Slovensku pod a
posledných údajov Európskej Únie v prípade jedno lennej domácnosti približne 346 eur na
mesiac. Pod ou na základe prieskumu mimovládneho inštitútu IVRA aktuálne žije napríklad celá
tretina slovenských dôchodcov a až 82% zdravotne ažko postihnutých. Bezútešné vyhliadky
však má už dnes aj viac ako 50% pracujúcich, ktorých dôchodok pod a o akávaní 346 eur
neprekro í.
Martin Jaroš, manažér komunikácie METRO, hovorí: as obyvate ov Slovenska, bohužia , de
o de rieši tie najzákladnejšie existen né problémy. METRO je spolo nos , ktorej obrat tvorí z
90% predaj potravín - spolupráca s Potravinovou bankou je pre nás preto prirodzenou vo bou a
zárove aj pilierom našej stratégie pre oblas spolo enskej zodpovednosti.“
Tovar od METRO, predovšetkým výrobky, ktoré kvôli blížiacej sa dobe spotreby iné spolo nosti
vyhadzujú, no pritom sú zdravotne nezávadné a v úplnom poriadku, tvorí v Potravinovej banke
Slovenska takmer pätinu na celkovom objeme darovaných potravín. V uplynulých troch rokoch
re azec venoval potraviny v hodnote až 450 000 eur (viac ako 13,5 mil. SK). „Pridajte sa na
Vianoce aj Vy a darujte dobrý pocit sebe a krajšie sviatky svojim blížnym!“ pozýva Martin Jaroš.
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Potravinová banka Slovenska je ob ianske združenie s humanitárnym zameraním. Zadarmo zhromaž uje
potraviny, skladuje a pride uje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú
potravinovú pomoc
om v núdzi. Jej práca sa opiera o dobrovo nú bezplatnú pomoc a darcovstvo.
METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 750 ve koobchodnými centrami typu
cash&carry. Zamestnáva viac ako 120-tisíc udí a vo finan nom roku 2012/2013 dosiahlo tržby vo výške 32
miliárd eur (pro forma prepo et na obdobie 1.10.2012-30.9.2013 v dôsledku skráteného finan ného roka
2013). METRO Cash & Carry je predajná divízia METRO GROUP, jednej z najvä ších medzinárodných
maloobchodných a ve kooobchodných spolo ností. Vo finan nom roku 2012/2013 dosiahla skupina tržby
vo výške približne 66 miliárd eur. Celkovo má spolo nos viac ako 265-tisíc zamestnancov a prevádzkuje
približne 2 200 predajných centier v 32 krajinách. Výkonnos celej skupiny je založená na sile jej
jednotlivých obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro
Cash & Carry – medzinárodný líder v oblasti ve koobchodných predajní typu cash&carry (samoobsluhy),
Real hypermarkety, Media Markt a Saturn – európska jednotka na trhu v oblasti maloobchodov so
spotrebnou elektronikou, a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií nájdete na
www.metrogroup.de.
V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR šes ve koobchodných centier pre
podnikate ov s predajnou plochou každého 7 500 m². Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnos ,
vyspelá logistika a priame nákupy vo ve kých objemoch umož ujú spolo nosti METRO predáva tovar za
najvýhodnejšie ve koobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny
profesionálnych zákazníkov – na oblas HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje
okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Viac na www.metro.sk alebo
www.facebook.com/metro.sk.
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