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Tlačová správa 

 

Správa Nestlé o spoločenskej zodpovednosti sa venuje i postaveniu žien 

 
 

Viac než jednému miliónu žien v Ázii a Afrike v poľnohospodárskych komunitách sa vďaka spolupráci s 
Nestlé podarilo zlepšiť svoje postavenie, uvádza nová Správa Nestlé o spoločenskej zodpovednosti.  

“Vždy sme verili, že na to, aby naša firma prosperovala, potrebujeme, aby sa darilo tiež spoločnosti, ktorá 
nás obklopuje” hovorí predseda predstavenstva Nestlé Peter Brabect-Letmathe.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydalo Nestlé svoju Správu o spoločenskej zodpovednosti, ktorá 
informuje o plnení stanovených cieľov. Správa okrem iného popisuje pokrok v oblasti rodovej rovnosti a 
informuje, že 34% vedúcich pozícií v Nestlé celosvetovo je obsadených ženami. Na Slovensku a v Českej 
republike je to takmer 40%. 

“Našich 39 záväzkov ide ešte ďalej, než je dodržiavanie platnej legislatívy. Sú založené na spoločných 
hodnotách, v ktoré veríme. Tie zároveň formujú naše aktivity pri uplatňovaní konceptu Tvorby zdieľanej 
hodnoty,“ dodáva generálny riaditeľ Nestlé, S.A. Paul Bulcke. 

Nestlé Správou o spoločenskej zodpovednosti, ktorú vydáva spolu s Výročnou správou 2015, prináša 
informácie o aktivitách firmy v oblasti výživy, udržateľného hospodárenia s vodou, a tiež environmentálnej 
a sociálnej udržateľnosti. 

Pozrite si anglickú verziu Správy Nestlé o spoločenskej zodpovednosti. 
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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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