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EKOROK S NESTLÉ - úspešné školské projekty a 90 ton vyzbieraného papiera 
 

EKOROK S NESTLÉ má za sebou už dvanásty ročník. Jeho tohtoročná téma bola „E(A)KO prežiť?“. 
V Prievidzi sa v piatok 17. apríla konal galaprogram spojený s medzinárodným Dňom Zeme. Dovedna 
7 zapojených škôl tu predstavilo svoje ekologické projekty a organizátori zoznámili verejnosť s výsledkami 
tohtoročného EKOROKU S NESTLÉ. 

 „Sme veľmi vďační firme Nestlé, ktorá nielenže poskytuje pracovné uplatnenie tunajším občanom, ale tiež 
sa dlhodobo zaujíma o environmentálne vzdelávanie našich detí. EKOROK S NESTLÉ je unikátny projekt, 
ktorý pomáha formovať súčasnú aj budúcu generáciu a zlepšovať životné prostredie v regióne, dlho 
skúšanom ťažkým priemyslom,“ uviedla primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. 

Projekt „E(A)KO prežiť?“ bol rozdelený do troch etáp. V prvej, zvanej Zelený nápad, boli vybrané dve 
základné a jedna materská škola. Tie na základe predložených plánov získali finančnú podporu na ich 
realizáciu. V druhej etape - Ekoinfo - zverejňovali prievidzské základné školy na svojich webových stránkach 
ekologické aktivity, ktorým sa venujú. Vyvrcholením projektu bola verejná prezentácia škôl na Námestí 
slobody. Deti okrem iného prezentovali aj výtvory z odpadových materiálov - PET fliaš, tetrapakov alebo 
papiera. 

Prievidzské školy sa v rámci EKOROKU S NESTLÉ zapojili aj do zberu poslednej menovanej suroviny. Takmer 
3 000 zúčastnených zhromaždilo úctyhodných 90 313,9 kg papiera. To predstavuje asi 30 kg na jedného 
žiaka. Deti svojím úsilím zachránili 722 stromov. 

„Nestlé ako najväčšia medzinárodná potravinárska spoločnosť cíti veľkú zodpovednosť voči miestnym 
komunitám kdekoľvek na svete. Tu v Prievidzi sa nám podarilo uzavrieť s mestom unikátne partnerstvo, 
ktoré si kladie za cieľ zvelebovať tunajšie životné prostredie a nadchnúť pre tieto aktivity občanov. 
Za dvanásť rokov jeho fungovania vyrástli tisíce mladých ľudí, ktorí nám dokazujú, že sme sa vydali 
správnym smerom,“ povedal Róbert Kičina, špecialista pre verejné záležitosti a komunikáciu Nestlé. 

Podporené projekty v tohtoročnom ročníku EKOROKA S NESTLÉ: 

 Pod stromami nám to lepšie myslí – ZŠ Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza 

 Hravá, zelená posilňovňa – ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza 

 ZÓNA POHYBU – pre radosť a zdravie detí – Materská škola U. A. Mišuta 731/2 
 
 
Kontakt pre média: 
 
Róbert Kičina, kontakt pre médiá, robert.kicina@sk.nestle.com  +421 907 706 112 
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, vratislav.janda@cz.nestle.com, +420 602 217 129 
 
 
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 a tiež kávový kapsľový systém NESCAFÉ DOLCE GUSTO. 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. vytvárania zdieľanej hodnoty (Creating Shared Value), ktoré 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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