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Lukáč J.: Analysis of Tax Aspects of Financial Mana
gement of Sugar Companies in Slovakia

Every business entity is obliged to pay taxes, whether it is employee 
levies, income taxes, local fees and, or value added tax. The amount 
of tax payable affects not only the budget itself, but also the 
subsequent decisions that the company management must make. 
All legislative instruments in the field of taxation apply equally to 
companies whose activity is sugar production. The paper reflects 
on the development in the field of selected taxes of Slovak sugar 
factories. It pinpoints the fact that even in the difficult conditions 
of the corona crisis, a company had to fulfill the production plan 
and, on the other hand, fulfill its obligations to the tax administrator. 
At present, we are increasingly seeing discussions on the possible 
taxation of sugar as a tool in the fight against obesity. A number 
of European Union countries have already moved to introduce 
a similar tax in order to maintain a healthy lifestyle.
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Její hlavní přínos pro cukrovarnictví lze spatřovat ve 
spolu autorství publikace Laboratorní kontrola cukro var nické 
výroby, která byla vydána ve dvou vydáních (1977, druhé 
aktualizované vydání ve dvou dílech A – 1986, B – 1988) 
a jsou v některých cukrovarech využívána do dnes. Měla 
výz namný podíl i na technologickém minimu, které v deva
desátých letech minulého století vychá zelo jako sou část 
Cukrovarnického kalendáře. Je autor kou nebo spolu
autorkou více než dvaceti článků v Listech cukro var nic kých. 

Ve své výzkumné práci se zabývala především analy tic
kými metodami (plamenová fotometrie, stanovení redu ku
jících látek, polarimetrie, refraktometrie, měření pH, roz bory 
půd), metrologií, hodnocením technologické jakosti cuk
rové řepy (včetně optimálního sřezu bulvy), alka lizací 
šťáv pomocí oxidu hořečnatého. Podílela se dále např. 
na vývoji technologie tekutého cukru, kuléru, kara melu 
a kan dysu či na řešení správného skladování bílého cukru. 
Při svém aktivním působení často vyjížděla v kam pani do 
cukro varů a účastnila se organizace školení pro chemičky 
a pro vedoucí výrob cukrovarů.

Berta Tichá měla ráda sport, často vyrážela na běžkách 
i pěšky na výlety, ráda se koupala. Bavilo jí starat se o za
hradu. Od mládí cvičila v Sokole; v modřanském Sokole 
dělala cvi či telku předškolních dětí a mladších žáků téměř 
50 let, dále se v této činnosti vzdělávala a podílela se na 
meto dické i organizační činnosti jednoty. V roce 2019 jí 
byla udě lena bronzová medaile České obce sokolské.

Byla společenská a přátelská, pravidelně se podílela 
také na organizaci srazů se spolu žáky ze studií.

Vychovala dvě děti – syna Dalibora a dceru Hanu. 
Těšila se z vnoučat Ireny, Michala, Davida a Lenky. Trávila 
s nimi prázdniny a víkendy. Dočkala se i dvou pravnuček. 
Čest její památce.

Evžen Šárka

osobní

Zemřela berta Tichá

Ing. Tichá zemřela 27. 12. ve věku 86 let. Vystu do vala 
gymnázium a Vysokou školu chemickotech no logickou. 
V roce 1959 nastoupila jako vedoucí labo ratoře cukrovaru 
Ratboř. V roce 1962 přešla do Výzkumného ústavu cuk ro var
nického, kde od roku 1981 pracovala jako vedoucí oddě lení 
analytiky technologického odboru. V roce 1984 krát ko době 
působila jako vedoucí odboru inovace, v letech 1985 – 1991 
pak jako vedoucí technologického odboru. I v důchodu 
spolu pracovala s VUC Praha (od roku 1992 do roku 2000).


