LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
sa predstavuje
Slovak Sugar Beet Growers Association introduce oneself

Založenie Zväzu
Zväz pestovateľov cukrovej repy bol založený 24. 1. 1991
z iniciatívy popredných pestovateľov cukrovej repy na Slovensku
na zakladajúcom Zhromaždení zástupcov. Stanovy Zväzu boli
14. 3. 1991 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Zväz je dobrovoľným záujmovým združením pestovateľov cukrovej repy.
Členstvo vo Zväze
Členom Zväzu sa môže stať každá právnická a fyzická osoba,
ktorá pestuje cukrovú repu a súhlasí s úlohami a cieľmi Zväzu,
s jeho stanovami a chce sa podieľať na ich realizácii. Členstvo
vzniká na základe prihlášky a jej schválenia predstavenstvom.
V roku 2010 má Zväz 192 členov, z toho je 29 pestovateľov
bez práva dodávky. Z celkového práva dodávky cukrovej repy
802 282 ton, ktoré je určené na produkciu kvótového cukru,
dodávajú členovia Zväzu 756 589 ton, t.j. 94,30 %.
Najvyšším orgánom Zväzu je Zhromaždenie zástupcov, ktoré
sa koná raz ročne, schvaľuje programové tézy na daný rok a tiež
každoročne členský príspevok Zväzu, ktorý sa stanovuje na základe dodaného množstva cukrovej repy. Člen Zväzu, ktorý v danom
roku nepestuje cukrovú repu platí jednorazový členský príspevok.
Štatutárnym orgánom Zväzu je predstavenstvo, ktoré je
volené na tri roky. Má sedem členov a proporcionálne zastúpenie
členov podľa spoločností. Terajšie predstavenstvo Zväzu bolo
zvolené na Zhromaždení zástupcov 18. júna 2008. Za predsedu
bol zvolený Ing. Ondrej Laco z Poľnohospodárskeho družstva
Devio, v Nových Sadoch, ktorý zastupuje dodávateľov Považského cukru, a. s., Trenčianska Teplá. Členmi predstavenstva
za dodávateľov tohto cukrovaru sú Ing. Alena Bohunčáková

Obr. 1. Ing. Robert Kovács – podpredseda predstavenstva Zväzu
a výkonná riaditeľka Ing. Eva Tomkuljaková na kongrese
CIBE v Kodani v júni 2009

z Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce, Ing. Stanislav
Ferech z Poľnohospodárskeho družstva Nižná a Pavol Kuba
z Poľnohospodárskeho družstva v Senici.
Podpredsedom Zväzu je Ing. Robert Kovács z Kovacs Agro,
spol. s r. o., z Hronoviec zástupca dodávateľov Slovenských cukrovarov, s. r. o., Sereď. Ďalší dvaja členovia predstavenstva Ing. Peter
Martinovič zo Slov-Martu, s. r. o., v Kátlovciach a Ing. Peter Sekera
z Poľnohospodára Nové Zámky, a. s., sú dodávateľmi cukrovej
repy do cukrovaru v Seredi.
Kontrolným a revíznym orgánom je dozorná rada, ktorá má
troch členov. Predsedom dozornej rady je Ing. Tibor Prítrský,
predseda Poľnohospodárskeho družstva v Chtelnici, dodávateľ
spoločnosti Považský cukor, a. s.
Operatívnym orgánom Zväzu je výkonná zložka so sídlom
v Hlohovci na Radlinského ulici č. 1. Výkonnou riaditeľkou je
od roku 1999 Ing. Eva Tomkuljaková.
Ciele a predmet činnosti
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska zabezpečuje
nasledovné činnosti:
- presadzovanie práv a oprávnených záujmov pestovateľov
cukrovej repy a zastupuje členov Zväzu pri rokovaniach so
zástupcami cukrovarníckeho priemyslu a tretími subjektami,
- organizuje vzdelávaciu činnosť svojich členov s cieľom presadzovať najnovšie trendy v pestovaní cukrovej repy spolupodieľa
sa na Dňoch poľa,
- informuje svojich členov o aktuálnych otázkach, týkajúcich sa
sektoru cukor – cukrová repa,
- vykonáva kontrolnú činnosť pri nákupe cukrovej repy,
- podieľa sa na realizácii malo-parcelových odrodových pokusov.
Po vstupe do EÚ bola dňa 6. 12. 2004 podpísaná medzi Slovenským cukrovarníckym spolkom a Zväzom pestovateľov cukrovej
repy Slovenska Odvetvová dohoda, ktorá bola po prijatí nového
Nariadenia č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore
cukor opravená a podpísaná 19. 12. 2006 a platí aj v súčasnosti.
Na základe Odvetvovej dohody bola pre pestovateľskú
oblasť každého výrobcu vytvorená Zmiešaná komisia, ktorá sa
skladá zo zástupcov pestovateľov a výrobcov cukru a zastúpenie
pestovateľov je proporcionálne rozdelené medzi členov a nečlenov Zväzu podľa zmluvných dodávok. Každá Zmiešaná komisia
má schválené pravidlá činnosti a jej cieľom je zabezpečenie
plnenia odvetvovej dohody.
Od roku 1998 je Zväz pestovateľov cukrovej repy riadnym
členom CIBE. Od apríla 2008 je výkonná riaditeľka Zväzu Ing.
Eva Tomkuljaková členkou predstavenstva CIBE.
Bližšie informácie na webovej stránke Zväzu: www.zpcr.sk

Eva Tomkuljaková, ZPCR
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