LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

11. 2000 Regular report from the Commission on Slovakia‘s progress
towards accession. European Commission, Brussels, 2000.
12. 2001 Regular report from the Commission on Slovakia‘s progress
towards accession. European Commission, Brussels, 2001.
13. 2002 Regular report from the Commission on Slovakia‘s progress
towards accession. European Commission, Brussels, 2002.
14. Comprehensive monitoring report on Slovakia’s preparations for
membership. European Commission, Brussels, 2002.

Mišík M.: Sugar in the Accession Process of Slovakia to
the European Union
The aim of this paper is to shed some light on the development
of the accession negotiations of the Slovak republic to the EU with
the focus on sugar. The paper shows that while Slovakia was rather
successful in negotiating the quota for white sugar, the talks did not
bring desired outcome in the area of isoglucose. Moreover, Slovakia
managed to gain transitional period and was able to continue
with state aid to its sugar producers for three years outside the
framework of the common market rules. However, sugar was not
high on the negotiation agenda in the chapter of Agriculture that

was dominated by the question of the level of direct payments
to new members from the community budget. The Commission in
its regular reports on Slovakia‘s progress towards accession pointed
out in the chapter Financial and budgetary provisions pointed out
especially the challenges concerning the establishment and proper
functioning of Intervention Agency. This agency is responsible,
among other things, also for managing sugar common market
organization and collecting sugar levies from producing companies
that are part of traditional own resources of the Community. Although
Slovakia prepared the establishment of the agency already in 1999,
Agricultural Paying Agency was created only in 2003.
Key words: sugar, Slovakia, European Union, accession negotiations,
Intervention Agency.
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osobní

Za Ing. Bohumilem Ostrým

Dne 27. ledna 2013 zemřel po dlouhé a těžké nemoci
ve věku 67 let ing. Bohumil Ostrý.
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Bohumil Ostrý se narodil 18. října 1945 v rodině rolníka
z Drahanovic na Olomoucku. Spolu se svým starším bratrem
Vladimírem pomáhal rodičům v hospodaření. Bohumil v letech 1959–1963 vystudoval Střední zemědělskou a technickou
školu U Hradiska v Olomouci, kterou zakončil maturitou.
Po absolvování základní vojenské služby u Pohraniční stráže
nastoupil jako řidič Záchranné služby OÚNZ v Olomouci.
V roce 1974 začal pracovat jako agronom Cukrovaru
Drahanovice. O tři roky později (1977) zahájil při zaměstnání dálkové studium agronomické fakulty Vysoké školy
zemědělské v Brně, které ukončil státními závěrečnými
zkouškami v roce 1982. V témže roce nastoupil jako agronom
na řepní oddělení koncernového podniku Severomoravské
cukrovary, s. p. V roce 1984 postoupil na místo obchodního
náměstka téhož podniku. V roce 1990 pak byl zvolen ředitelem společnosti Sugar, a. s., a v této funkci pracoval až do
roku 1998. Po ukončení činnosti společnosti Sugar působil
až do svého odchodu do důchodu na majetkovém odboru
Magistrátu města Olomouc. Veškeré síly svého produktivního
života však v první řadě věnoval našemu cukrovarnickmu
průmyslu, zejména se zasazoval o svébytnost československého cukrovarnictví.
Bohumil Ostrý byl ženatý a z manželství s ženou Jaroslavou vychovali dvě vytoužené děti Kateřinu a Bohumila.
Dočkal se i dvou vnoučat. Svou rodinu miloval a  byl pečlivým
manželem, otcem i dědečkem.
Se zákeřnou nemocí bojoval do poslední chvíle a vždy
se snažil nebýt na nikom závislý.
Ing. Bohumil Ostrý byl ceněn pro svou schopnost učit
se nové věci a osvojovat si nové přístupy. Vše promýšlel do
nejmenších detailů a vždy se snažil dojít k vytčeným cílům. Měl
veselou, kamarádskou povahu, ale i vysoké pracovní nasazení.
Čest jeho památce.
Ctibor Ostrý, jménem rodiny a přátel
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