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Tlačová správa 

Výrobky s certifikovaným kakaom na Slovensku 

 

Nestlé dlhodobo bojuje proti detskej práci. V rámci iniciatívy Nestlé 

Cocoa Plan už pomohlo niekoľko tisícom deťom na Pobreží slonoviny. 

Na ďalších takmer 50 000 ohrozených detí vo veku 5 až 17 rokov projekt 

v súčasnosti dohliada. Program momentálne expanduje do susednej 

Ghany. Na Slovensku nájdete certifikované kakao vo výrobkoch globálnych aj lokálnych značiek. 

Nestlé od roku 2012 využíva unikátny systém, vďaka ktorému identifikuje a pomáha tisícom detí pracujúcim 

pri získavaní kakaa. Podarilo sa tak znížiť výskyt detskej práce o 50 % a mnoho detí vďaka tomu teraz chodí 

do školy. 

Kakao je základnou ingredienciou v mnohých výrobkoch Nestlé. Boj proti detskej práci v kakaovom priemysle 

vychádza z hodnôt spoločnosti a je úzko spojený s úspechom v podnikaní. V roku 2016 dodalo Nestlé na 

slovenský a český trh takmer 900 ton takto certifikovaných výrobkov pod značkami Orion Majstrovská edícia 

68 % kakaa, Orion Ateliér, KitKat, Lion a After Eight. 

Postup v boji proti detskej práci sumarizuje správa vydaná v spolupráci Nestlé a International Cocoa Initiative. 

Poskytuje prvé podrobné zhodnotenie stavu, úspechov a taktiež problémov, ktoré je potrebné vyriešiť, aby 

sa podarilo detskú prácu odstrániť úplne. 

Na cestu za odstránením detskej práce sa Nestlé vydalo v roku 2011, kedy požiadalo mimovládnu organizáciu 

Fair Labour Association o zhodnotenie dodávateľského reťazce kakaa a zverejnenie zistení. Na základe ich 

odporúčaní potom Nestlé zaviedlo systém identifikácie a pomoci ohrozeným deťom. 

To, čo začalo s dvoma výrobnými družstvami, teraz zahŕňa 45 000 farmárov a viac ako 75 družstiev na Pobreží 

slonoviny. V súčasnosti Nestlé rozširuje program do susednej Ghany. 

Iniciatíve a jej aktivitám a výsledkom sa venuje osobitná internetová stránka, ktorá poskytuje viac informácií 

o tom, aký vplyv má Nestlé Cocoa Plan na tých, ktorí nám umožňujú pochutnávať si na našej obľúbenej 

čokoláde. 

 

Kontakt pre médiá:  
 

Róbert Kičina, kontakt pre médiá, robert.kicina@sk.nestle.com, +421 907 706 112 
 
 
Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním 
Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre 
ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. 
Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi 
vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod 
značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych 
výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk.  
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