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EKOROK s NESTLÉ 2016 – ekologické diela a skrášľovanie školských areálov
Prievidza 22. apríla 2016
„Vitalita školských záhrad“ bola témou trinásteho ročníka environmentálneho projektu EKOROK s NESTLÉ.
Zapojilo sa doň 2500 detí z prievidzských základných a materských škôl a výsledky ich snaženia si mohla
verejnosť prezrieť počas slávnostného galaprogramu, ktorý sa konal na Námestí slobody v Prievidzi 22.
apríla 2016 ako súčasť osláv Dňa Zeme v tomto meste.
Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Tradícia 13 rokov Ekoroku je spätá
s tisíckami detí. Z prvých nadšencov z radov žiakov venujúcich sa Ekoroku sú už rodičia, ktorých deti začínajú
chodiť do rovnakých škôl a učitelia aj ich vedú k ochrane životného prostredia. Chcem sa poďakovať firme
Nestlé za jej finančnú podporu a aktívny prístup k realizácii tohto jedinečného projektu. Táto spoločnosť je
príkladom zodpovednej firmy a eticky podnikajúcej spoločnosti a inšpiruje aj ďalších výrobcov
k zodpovednosti voči regiónu, kde pôsobia.“
Samotný projekt pozostával z troch častí – z plánov revitalizácie okolia vybraných škôl, zverejnenia
ekoinformácií o aktivitách škôl zameraných na environmentálnu výchovu a zo záverečnej prezentácie na Dni
Zeme.
„Spoločne so zástupcami mesta a pedagógov sa Nestlé už 13 rokov podieľa na vzniku a rozvoji tradície, ktorá
zaväzuje. Areály prievidzských škôl sú čistejšie a upravenejšie ako v minulosti. Čo je však najdôležitejšie –
tisícky mladých ľudí si osvojili správne zásady vzťahu k životnému prostrediu a naučili sa aktívne konať
v prospech svojej komunity. Zdieľame tak všetci tie isté zásady - byť zodpovednými k svojmu okoliu,
k prostrediu v ktorom žijeme, k mestu v ktorom pôsobíme,“ hovorí Róbert Kičina, manažér pre korporátne
záležitosti Nestlé Slovensko.
Dlhodobým cieľom projektu je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia
vo svojom okolí. Žiakom sa počas školského roka podarilo zrealizovať množstvo užitočných
environmentálnych aktivít. Patrili k nim čistenie okolia školy, návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta
a náučné chodníky, vysádzanie alebo ošetrovanie kvetín, krov a stromov v okolí školy, využitie odpadových
materiálov, vedomostné súťaže, environmentálna výchova a spoznávanie prírody. Okrem toho sa žiaci
venovali aj zberu odpadu. Spolu vyzbierali 93 ton papiera, čím zachránili 740 stromov.
Podporené projekty 13. ročníka EKOROKA s NESTLÉ:
 Príroda - magistra vitae – ZŠ Mariánska ul., Prievidza
 Živá príroda - naša učebnica – ZŠ Malonecpalská ul., Prievidza
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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

