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DARUJTE ÚSMEV DVAKRÁT, ABY RODINY (NIELEN) NA VIANOCE MOHLI ZOSTAŤ SPOLU  
 
Kúpou adventného kalendára vo všetkých predajniach Kaufland na Slovensku zákazníci aj tento rok môžu 
podporiť aktivity neziskovej organizácie Úsmev ako dar. Charitatívny projekt realizuje reťazec už po štvrtý 
raz.  
 
Všetci milujeme ten čarovný čas, keď náš domov naplní vôňa čerstvo upečených medovníčkov a na stromček 
spoločne vešiame žiariace vianočné svetielka. Nie všetky rodiny však majú to šťastie, deliť sa o vzájomnú lásku 
pod jednou strechou. Sú medzi nami aj takí, ktorým aj v tomto sviatočnom období vďaka náročným životným 
okolnostiam hrozí strata bývania, či doslova rozpad rodiny.  
 
Preto Kaufland  v rámci projektu „Darujte úsmev 2x“ podporuje neziskovú organizáciu Úsmev ako dar a pomáha 
tak, aby rodiny ostali spolu. A to nielen na Vianoce. Prispieť môžete aj vy kúpou adventného kalendára 
s Medovníčkom v predajnej sieti Kaufland na celom Slovensku.  
 
„Každé dieťa má právo na domov, v ktorom žije spolu so svojimi rodičmi. Budeme radi, ak im v tom pomôže 
aj náš adventný kalendár a výťažok z neho, ktorý venujeme neziskovej organizácii Úsmev ako dar opäť aj 
tento rok,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko. 
 
„Na Slovensku je stále mnoho detí a rodín, ktoré potrebujú našu pomoc, pretože sa dostali do ťažkej 
situácie a nevedia si sami pomôcť. Preto vítame projekt Darujte úsmev dvakrát, v ktorom každý človek 
v tomto predvianočnom období môže podať pomocnú ruku tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ dodáva Mária 
Soboličová, manažérka pre fundrising a PR neziskovej organizácie Úsmev ako dar. 
 
Charitatívny projekt Kauflandu aj tentoraz podporí kampaň s animovanou rozprávkou pod názvom Sladký domov. 
Všetky deti potrebujú domov. Bezpečný prístav, kde môžu pokojne spať, hrať sa, učiť, rásť i dospievať. Potrebuje 
ho aj Medovníček, hlavná postavička z adventného kalendára, ktorý nájdete exkluzívne v predajniach Kaufland. 
 
Rozprávku so šťastným koncom, v ktorej zvieratká Medovníčkovi opäť darujú na Vianoce dôvod na šťastný úsmev, 
si deti spolu s rodičmi môžu pozrieť na kaufland.sk/sladkydomov. A môžu si pritom otvoriť ďalšie okienko 
v adventnom kalendári a pochutnať si na sladkej Fairtrade čokoládke. 
 
Viac sa o projekte dozviete na stránke kaufland.sk/sladkydomov 
Spoločnosť Kaufland  

Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, 

Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 72 prevádzok. 

Obchodné domy Kauflandu ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu, dokazujú aj ocenenia 

Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016, 2018), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 

2017, 2018, 2019, 2020), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016) a Top Employer Europe 2022 a Top Employer Slovensko 2022. Spoločnosť Kaufland je 

generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. 

Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk.  
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