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OSOBNÍ

Za Ing. Alicou Strašiftákovou
5. júla 2017 zastihla slovenskú
cukrovarnícku pospolitosť smutná
správa. Zomrela dlhoročná riadi
teľka cukrovaru v Seredi a prvá
riaditeľka cukrovaru na Slovensku,
Ing. Alica Strašiftáková.
Narodila sa ako druhé dieťa
mladým manželom v roku 1942
a obrazne možno povedať, že sa
narodila do rodiny potravinárov,
keďže v tom čase jej otec pracoval
ako prokurista v továrni „Franch
továreň a spol.“ v Seredi, ktorá
bola predchodcom súčasných
Kávovín BM, s. r. o., Sereď, výrobcu kávy a prídavných látok do potravín.
V roku 1964 začala svoju pracovnú kariéru, ako vedúca účtovníčka v Ká
vovinách, n. p., Sereď. Po zlúčení podniku Kávoviny s cukrovarníckymi
podnikmi a podnikmi vyrábajúcimi cukrovinky do jedného organizač
ného celku Cukor – cukrovinky, š. p., prestúpila v roku 1974 do cukrovaru
v Seredi. Postupne sa vypracovala až do funkcie ekonomicko-obchodnej
námestníčky. V roku 1988 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky
cukrovaru, čo bolo v tomto období raritou, vzhľadom k tomu, že bola
prvou a v tom čase jedinou riaditeľkou podniku v odvetví cukrovarníckej
výroby na Slovensku.
Ing. Alica Strašiftáková bola energická a silná žena a jej ambíciou
a cieľom sa stalo vybudovať zo zastaranej a technicky zaostalej fabriky
konkurencieschopný cukrovar. Počas svojho funkčného obdobia prežila
viacero zmien. Zvládla organizačný prechod závodu na samostatný štátny
podnik v roku 1989. Následne potom prechod zo štátneho podniku na
akciovú spoločnosť a privatizáciu podniku cestou kupónovej privatizácie.
Riadila akciovú spoločnosť s majoritným akcionárom panom F. A. Zvrš
kovcom a dokázala napriek nepriaznivým trendom a turbulenciám na
trhu s cukrom na Slovensku udržať podnik v konkurencieschopnom
stave a postupne ho aj modernizovať.
V závere roku 1998 vstúpila do cukrovaru rakúska spoločnosť
Agrana A. G. Viedeň a prevzala 50 % akcií. Od roku 2000, odkedy 100 %
akcií cukrovaru vlastnila spoločnosť Agrana A. G., až do roku 2002,
kedy Ing. Alica Strašiftáková odišla do dôchodku, pôsobila vo funkcii
generálnej riaditeľky cukrovaru.
Mimo svojej funkcie v cukrovare v Seredi sa angažovala aj v činnosti
a práci v samosprávnych organizáciách. Bola zakladajúcim členom
a podpredsedníčkou Regionálnej Slovenskej poľnohospodárskej a potra
vinárskej komory v Galante a v rokoch 1993 až 1996 predsedníčkou
Slovenského cukrovarníckeho spolku v Bratislave.
Súkromie jej vyplňovala rodina. Bola matkou dvoch úspešných,
vysokoškolsky vzdelaných dcér a viacnásobnou babičkou. Žiaľ po
odchode do dôchodku ju trápila vážna choroba.
V Ing. Alici Strašiftákovej stráca cukrovarnícky priemysel na Slo
vensku príklad úspešnej, pracovitej a energickej ženy, ktorá dokázala
napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam riadiť a manažovať cukrovar
v zložitom období prechodu z direktívne riadeného na voľný trhový
mechanizmus.
Česť jej pamiatke.
Dušan Janíček, Slovenský cukrovarnícky spolok
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