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Spoločnosť Nestlé ukončila partnerstvo s Medzinárodnou atletickou federáciou 

      

 

Spoločnosť Nestlé sa rozhodla s okamžitou platnosťou ukončiť partnerstvo s Medzinárodnou atletickou 
federáciou (IAAF), s ktorou organizovala program Kids Athletics. K tomuto rozhodnutiu došlo v súvislosti 
s obvineniami z korupcie a dopingu, ktoré boli vznesené voči IAAF. 

Domnievame sa, že tieto obvinenia by mohli negatívne ovplyvniť povesť našej spoločnosti a preto 
ukončujeme existujúcu dohodu s IAAF, ktorá bola uzatvorená v roku 2012. 

Kritici tohto rozhodnutia môžu namietať, že ukončenie partnerstva s IAAF bude mať negatívny vplyv na deti 
a podporu ich športových aktivít. Napriek ukončeniu tohto partnerstva sa naďalej zameriavame na detskú 
výživu a zdravie, a to predovšetkým prostredníctvom programu Nestlé Healthy Kids. Usilujeme sa o to, aby 
sme deťom pomohli pochopiť úlohu, ktorú v ich živote zohráva výživa. V minulom roku sme v spolupráci s 
285 partnermi v rámci programu Nestlé Healthy Kids oslovili viac ako 8 miliónov detí v 84 krajinách sveta. 
Vzdelávanie v oblasti výživy a pohybu plánujeme podporovať i v nasledujúcom období.  
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NESTLÉ je poprednou svetovou potravinárskou firmou,  ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Začiatkom 90. rokov 
20. storočia sa stala strategickým investorom do českého a slovenského  potravinárskeho priemyslu. V Česku Nestlé vyrába vo svojich 
závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod značkou ORION, ŠTUDENSKÁ PEČAŤ, DELI, 
MARGOT, MODRÉ Z NEBA, BON PARI, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych 
výrobkov pod značkou MAGGI a CARPATHIA. Nestlé uvádza na trh tiež dovážané potraviny pod medzinárodnými značkami, ako sú 
tyčinky KIT KAT, instantná káva NESCAFÉ, dojčenská  a detská výživa NESTLÉ, potrava pre domáce zvieratá PURINA, FRISKIES a 
DARLING. Prostredníctvom spoločnosti Cereal Partners sú uvádzané na trh raňajkové cereálie NESTLÉ. Divízia Nestlé Health Science 
dodáva na trh výrobky pre pacientov so špeciálnymi výživovými potrebami (napr. Isosource, Novasource). 

Podnikanie Nestlé sa celosvetovo riadi konceptom tzv. vytváranie zdieľanej hodnoty (Creating Shared Value), ktorý vyjadruje základný 
prístup Nestlé k spoločenskej zodpovednosti firiem. Vychádza z myšlienky, že pre dlhodobú úspešnosť podnikania je potrebné, aby 
prinášalo hodnotu nielen vlastným akcionárom, ale tiež spoločnosti, v ktorej pôsobí. www.nestle.sk  
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