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Spoločnosť Nestlé oslavuje 150 rokov! 
V čom spočíva Recept na úspech najväčšej potravinárskej firmy? 

Bratislava 16.6.2016 

 

Oslavy 150 rokov Nestlé vrcholia: vo štvrtok 16. júna 2016 predstavilo Nestlé v spoločnosti 
partnerov a vybraných hostí svoj „Recept na úspech“. Aký je? „Našu firmu po celom svete 
sprevádzajú dva hlavné elementy: chuť objavovať a vynaliezať, a osobné nasadenie ľudí,“ hovorí 
generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko, Torben Emborg. Vďaka 150 rokov trvajúcemu 
podnikateľskému duchu a invencii je Nestlé teraz najväčšou potravinárskou firmou nielen na svete, 
ale aj v Českej a Slovenskej republike.  

 

 

Kvalita a marketingová stratégia aj pred 150 rokmi  

Keď v roku 1866 americký bratia Pageovci priviezli zo zámoria do Švajčiarska technológiu výroby sušeného 
mlieka, asi netušili, ako sa podnikanie, ktoré založili, raz rozrastie. Kúsok od nich, vo Švajčiarsku, podnikal 
v rovnakom čase Henri Nestlé, v Nemecku vyučený lekárnik. Toho preslávila prvá priemyselne vyrábaná detská 
výživa.  

Už na počiatku minulého storočia malo Nestlé veľa spoločného s tým, akou firmou je dnes: išlo o globálnu 
firmu (exportovala do Ameriky a Ázie, továrne mala napr. aj v Austrálii), ktorá múdro využívala marketing 
(Henri Nestlé vytvoril z rodinného erbu prvé logo a trval na jeho používaní na všetkých výrobkoch). Spoločným 
znakom bola taktiež kvalita výrobkov. „Nestlého mliečna múčka“ pomohla znížiť detskú úmrtnosť 
a predznamenala súčasné zameranie spoločnosti na výživu, zdravie a vyvážený životný štýl.  

 

 

Recept na úspech na ďalších 150 rokov? 

Priority Nestlé sa po storočí a pol takmer nezmenili – stále sú nimi kvalitné výrobky, starostlivosť o zdravie, 
zodpovedné podnikanie a kreatívny marketing.  

„Verím v ľudí, verím tomu, že každý, kto pracuje v Nestlé, prispel k nášmu úspechu. Som presvedčený, že tu 
budeme i ďalších 150 rokov,“ hovorí generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko, Torben Emborg.  

 

 

Česko - Slovenské dedičstvo stále žije 

Nestlé v Českej republike a na Slovensku uvádza na trh viac ako 60 značiek výrobkov. Významná časť sa už 
mnohé desiatky rokov produkuje v českých a slovenských závodoch – v moravskej Zore a Sfinxe a slovenskej 
Carpathii. 

Na „českej stope“ Nestlé stretneme prekvapivo ženu: Albínu Maršnerovú, ktorá v roku 1896 založila 
na Balbínovej ulici na pražských Vinohradoch firmu na výrobu orientálnych cukroviniek. Dôležitým rokom pre 
firmu bol rok 1921, kedy pre ňu začal pracovať dvadsaťjedenročný študent, Zdenek Rykr. Vytvoril preslávené 



logo Orion, čokoládovú hviezdu, ikonický obal na tyčinku Kofila a mnoho ďalších nádherných designov, log a 
(povedané dnešným jazykom) marketingových kampaní. Rykrove dielo momentálne vystavuje Národná galéria 
v Prahe.  

Značka Orion má v súčasnosti domov v olomouckej Zore, ktorá ročne vyrobí viac ako 43 000 ton čokoládových 
cukroviniek.  

Korene neďalekého závodu Sfinx v Holešove siahajú ešte ďalej než samotného Nestlé – cukrovinky vyrábajú už 
153 rokov! Medzi najslávnejšie sladké dobroty v súčasnosti patria Lentilky, Bon Pari či Hašlerky. 

Dôležitým miestom súčasného Nestlé na Slovensku je závod Carpathia v Prievidzi – tu našli domov značky 
Carpathia a Maggi.  

 

 

Nestlé súčasnosti  

Dnešné Nestlé si veľmi dobre uvedomuje, že len samotný predaj dobrých výrobkov nestačí. Svoje podnikanie 
podriaďuje konceptu Vytvárania zdieľaných hodnôt, aby prospievalo nielen akcionárom, ale aj okolitej 
spoločnosti.  

Jednou zo základných ingrediencií Receptu na úspech je tak podpora správneho stravovania a vyváženého 
životného štýlu detí prostredníctvom programu Nestlé Healthy Kids. Ten prináša na základné školy nutričné 
vzdelávanie a pomáha deťom orientovať sa vo výžive. Tento školský rok ním prejde v Českej republike a na 
Slovensku 33 000 detí.   

Recept na úspech sa v budúcnosti nedá predstaviť bez podpory mladých talentov, čomu sa zas venuje program 
Nestlé Needs YOUth. Ten umožňuje mladým ľuďom získať praktické skúsenosti a naštartovať profesijnú 
kariéru. V rámci Aliancie pre mladých len v Českej republike a na Slovensku spolupracuje s Nestlé viac ako 50 
firiem.  

Viac o  Recepte na úspech Nestlé sa môžete dozvedieť tu alebo v krátkom videu.  

 

 

História Nestlé je naozaj pestrá... tu je niekoľko vybraných míľnikov: 

1905 – Na začiatku 20. storočia sa spojili obidvaja konkurenti – Nestlé a Pageovci a vznikla Nestlé & Anglo-
Swiss Milk Company 

1915 – Počas prvej svetovej vojny sa firmy stala dodávateľom kondenzovaného mlieka pre britskú armádu a 
založila ďalšie továrne v USA a Austrálii 

1929 – Nestlé sa spojilo s firmou Peter-Cailler-Kohler, ktorá vynašla mliečnu čokoládu a pri zrode ktorej stálo 
aj sušené mlieko „made by“ Henri Nestlé 

1938 – Brazílska vláda sa potrebovala v 30. rokoch vysporiadať s nadúrodou kávy, preto oslovila Nestlé a 
svetlo sveta uzrela prvá rozpustná káva 

1942 – Nescafé a čokoláda Nestlé boli súčasťou výbavy vojakov a balíčkov pomoci pre Európu a Japonsko 

1947 – Súčasťou rodiny Nestlé sa stáva firmy Maggi, ktorú v roku 1884 založil Julius Maggi, vynálezca prvej 
instantnej polievky 

1986 – Zrodil sa prevratný koncept kapsulovej kávy, Nespresso 

1988 – Nestlé kupuje firmu Rowntree, niektoré výrobky tejto značky sa dnes vyrábajú aj v olomouckej Zore 

1992 – Nestlé posilňuje svoju pozíciu v minerálnych vodách kúpou francúzskej Perrier Group 

2001 – Akvizíciou americkej firmy Ralston Purina sa Nestlé stáva lídrom na trhu potravy pre domácich 
miláčikov 

http://ngprague.cz/exposition-detail/zdenek-rykr-a-tovarna-na-cokoladu/
http://ngprague.cz/exposition-detail/zdenek-rykr-a-tovarna-na-cokoladu/
https://www.nestle.sk/sk
http://www.alianciapremladych.sk/
https://www.nestle.sk/asset-library/Documents/recept_na_uspech_interactive_SK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k4gpTG_ejgM


2013 – Orientácia na výživu a zdravie sa posilňuje vytvorením firmy Nestlé Health Science zameranej na 
riešenie špecifických výživových potrieb 

2015 – Najnovšia akvizícia je v oblasti starostlivosti o pleť a vlasy – premenou Gladermy je vytvorená firma 
Nestlé Skin Health 

 

 

 

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 
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