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Jednou z najvýznamnejších akcií európskych producentov 
cukru je bezpochyby kongres CEFS, ktorý sa koná každoročne na 
pôde iného hosťujúceho členského štátu. Akcia je pracovno‑spo‑
ločenského charakteru a jej program býva rozložený na tri dni. 
V dňoch 8. až 10. 6. 2022 sa kongres CEFS uskutočnil v hoteli 
Radisson Blu Carlton v Bratislave a Slovenský cukrovar nícky 
spo lok (SCS) tak mal historicky po prvý krát možnosť stať sa 
hosti teľom tejto významnej cukrovarníckej akcie. Príbeh tohto 
kon gresu však začal už v roku 2019 na kongrese CEFS v Berlíne, 
kedy na návrh SCS bolo oficiálne ozná mené Paulom Mestersom, 
prezidentom CEFS, že orga nizáciou kongresu v roku 2020 je 
pove rený SCS a bude sa konať v Bratislave. No situácia v súvislosti 
s pan démiou COVID‑19 neumožnila jeho konanie, a ani v roku 
2021. Na tretí pokus to konečne vyšlo a účastníkov sme mohli 
privítať v Bra tislave. Zúčastnilo sa ich spolu 60 zo 17 krajín EÚ.

Samotný kongres CEFS 2022 začal už tradične rokovaním 
prezídia CEFS v stredu 8. 9., teda tradične v predvečer zasad‑
nutia predstavenstva CEFS. Po tejto pracovnej časti boli všetci 
účastníci pozvaní na uvítaciu večeru v Sky Bar & Restaurant, kde 
ich v úvode privítal krátkym príhovorom prezident CEFS Paul 
Mesters, ako aj predseda predstavenstva SCS Michal Abelovič. 

Vo štvrtok 9. 6. začal deň zasadnutím predstavenstva CEFS, 
kde Paul Mesters oficiálne privítal všetkých účastníkov. Následne 
za hosti teľ skú krajinu privítal predseda predstavenstva SCS  
Michal Abelovič, ako aj predseda dozornej rady Adrián Šedivý 
a v spo ločnej prezentácii poskytli účastníkom základné údaje 
o Slo vensku ako aj o histórii a sú čas nej produkcii cukru v SR. 
Po krát kej pre stávke poctil prítomných svojim príhovorom mi‑
nister pôdo hospodárstva a roz voja vidieka Samuel Vlčan. Ocenil 
prí le žitosť byť hostiteľskou krajinou kon gresu CEFS a zdôraznil 
význam a dôležitosť cukrovarníckej vertikály pre Slovensko i EÚ.

Kongres CEFS historicky po prvý raz na Slovensku
CEFS CongrESS For thE FirSt timE in Slovakia

Následne po príhovore pána ministra bola na programe 
pane lová diskusia za účasti poslanca Európskeho parlamentu 
Ale xan dra Bernhubera, zástupcu Ministerstva hospodárstva SR, 
riaditeľa odboru palív a energií Martina Pitoráka, a Adriána Šedi‑
vého, predsedu dozornej rady SCS. Diskusiu moderoval prezident 
CEFS a CEO Cosun Beet Company Paul Mesters. Hlavnou témou 
panelovej diskusie bola: „Ako môže dekarbonizácia sektora cukru 
podporiť potravinovú a energetickú bezpečnosť EÚ“. Disku sia bola 
veľmi zaujímavá, niesla sa v priateľskom duchu a pri niesla nové 
spektrum názorov, ako aj náhľad na to, ako sa na pro ble matiku 
dívajú z pohľadu Európ skeho parlamentu, z pohľadu národných 
vlád, ako aj z po hľadu spracovateľov v cukro var níckom sektore. 

Program ďalej pokračoval prezentáciou generálnej riadi teľky 
CEFS Marie‑Christine Ribera, ktorá prítomným a pred sta venstvu 
CEFS predstavila plány a pracovný program CEFS na obdobie 
2022 – 2023 v oblastiach, ktorým sa jednotlivé zložky CEFS 
venujú. Hlavnými oblasťami sú dekar bonizácia odvetvia, vedľajšie 
produkty cukrovarníctva, trh s cukrom, rovnosť podmienok, poľ‑
no hospodárska konku ren cie schop nosť a imidž cukru. Touto pre‑
zentáciou bola záro veň ukončená pracovná časť dňa. Po obede 
bol pre účastníkov pripra vený spoločenský program, v podobe 
výletu loďou po Dunaji do Múzea a galérie moder ného umenia: 
Danubiana Meulensteen Art Museum, kde mali účast níci možnosť 
zúčastniť sa komentovanej prehliadky expozícií v anglic kom 
jazyku. Počas plavby bolo pre cestujúcich nachys tané bohaté 
občerstvenie, ako aj degustácia slovenských vín a tra dič ných 
slovenských špecialít. Po návrate z plavby sa účast níci pre‑
miestnili autobusmi do reštaurácie UFO, na vrchole veže mostu 
SNP, kde bola pre účastníkov nachystaná spolo čenská gala 
večera. Pred samotným podávaním jedál sa k účast níkom krátko 
priho vorili Paul Mesters a Michal Abelovič. Večera prebiehala 
v príjemnom a pokojnom, priateľskom duchu v sprievode zvukov 
harfy. Účastníci mali počas večere možnosť vychutnať si luxusný 
výhľad na hlavné mesto Bratislavu.

Piatok 10. 6. začal podobne pracovným rokovaním, kde 
pred stavili predsedovia a manažéri jednotlivých pracovných 
sku pín CEFS ich doterajšiu prácu, súčasný stav a plány, ako aj 
har mo no gramy na najbližšie obdobie. Ako prvý vystúpil s pre zen‑
táciou pred seda pracovnej skupiny pre výrobné náklady Andre 
Kaffen berger na tému: „Cukrovarnícky priemysel čeliaci tlakom 
zvý šených nákladov“. Ako druhá v poradí nasledovala pre zen‑
tácia predsedu pracovnej skupiny CEFS pre životné prostredie 
Jespera Thomassena: „Fit for 55 – súčasný stav diskusií“. Po nej 
pred niesla svoju generálna riaditeľka CEFS Marie‑Christine 
Ribera svoju prezentáciu k pracovnej skupine CEFS pre výživu 
s názvom: „Sta no visko EFSA k mandátu pre cukry: reakcie na 
zverej nenie“. Ďalšou v poradí bola prezentácia pracovnej skupiny 
CEFS k legis latíve pre potraviny, ktorú predniesol jej predseda 
Lionel Léonard. Jej témou bola: „Revízia nariadenia FIC a jej 
dôsledky pre CEFS“. V poradí piatou bola v piatkovom programe 

Účastníci panelovej diskusie spolu so zástupcami Slovenského 
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prezentácia pracovnej skupiny CEFS pre krmivá, ktorú 
odprezentoval manažér CEFS pre vedecké a regulačné 
záležitosti Themistoklis Choleridis na tému: „Budúcnosť 
krmív pre zvieratá: kontaminanty a odbytiská“. Potom 
Dorte Nortoft Andersen, predsedníčka pracovnej skupiny 
CEFS pre sociálne otázky, predniesla prezentáciu: „CSR 
report cukro var níc keho priemyslu EÚ 2020 – 2021“ a Chris‑
tos Avdellas, manažér pracovnej skupiny CEFS pre obchod, 
prezentoval tému: „Svetový obchod s cukrom: Pohľad do 
4 veľkých krajín produkujúcich a vyvážajúcich cukor“. 
Poslednou bola pre zentácia podpredsedníčky pra covnej 
skupiny CEFS pre otázky cukrovej repy, Anne Des pouy: 
„Ochrana rastlín v 21. storočí“. Po ukončení roko vania 
pred sta venstva CEFS prebehlo krátke rokovanie dozornej 
rady CEFS, kde po privítaní a podpise protimonopol‑
ného pre hlá senia prebehli potrebné procesné hlasovania 
k schvá leniu zápis nice zo zasadnutia dozornej rady 
konanej 20. 10. 2021, schválenie účtov a pridelenie výsled‑
kov finančného roku 2021, správy štatutárneho audí tora, 
abso lu tórium odstu pu júcej rade. Následne v ďalšom bode 
boli zvolení členovia prezídia CEFS.

Záverom kongresu poďakoval prezident CEFS Paul 
Mesters ako aj predseda SCS organizátorom kongresu za 
výbornú prácu pri príprave a organizácii kongresu. 

Všeobecne môžem za organizátorov a hostiteľa kon‑
šta tovať, že kongres CEFS 2022 na Slovensku bol úspešnou 
a dôstojnou akciou o čom svedčia verbálne ale aj písomné 
poďakovania účastníkov kongresu, ktoré sme obdržali. 
Spo ločne sa už tešíme na budúcoročný kongres CEFS, 
ktorý sa uskutoční v holandskom Maastrichte.

Radovan Roba, Slovenský cukrovarnícky spolok

Z kongresu CEFS – hore zľava: Paul Mesters, prezident 
CEFS; Ing. Michal Abelovič, MSc., predseda pred sta ven
stva SCS; dole zľava: JUDr. Samuel Vlčan, minister pôdo
hos podárstva a roz voja vidieka SR; Ing. Adrián Šedivý, MAS,  
predseda dozornej rady SCS
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