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a) Súčasná výrobná kapacita sladovne a možnosti obchodu

b) Kontraktácia sladovníckeho jačmeňa z úrody
2009

Sladovňa OSIVO a.s. v Leviciach obnovila svoju výrobu v decembri 2004 po základnej rekonštrukcii
objektov a technológie. Výroba bola obnovená na polovičnej kapacite technológie, ktorá umožňuje spracovať cca 18.000 až 20.000 ton sladovníckeho jačmeňa
a vyrobiť cca 15.000 ton sladu za sezónu sladovania.
Po ukončení plánovanej rekonštrukcie Sladovne počítame výhľadovo do roku 2011 s nákupom sladovníckeho jačmeňa 35.000 ton a výrobou sladu na úrovni
27 000 ton. V súčasnosti dodávame slad do tuzemských pivovarov Popper Bytča, Bansko Bystrického
pivovaru a trom mini pivovarom. Export je alokovaný
do Poľska, Maďarska, Rumunska, Bosny Hercegoviny
a prostredníctvom našich obchodných partnerov sme
exportovali slad do Ukrajiny, Ruska, do pivovarov na
Balkáne ako i do ďalekej Kuby.

Naša spoločnosť plánuje pre úrodu 2009 uzavrieť kontrakty s našimi vernými a spoľahlivými dodávateľmi na nákup 25 000 ton sladovníckeho jačmeňa.
Bližšie podmienky dodávky a požadované kvalitatívne
parametre pre nákup sladovníckeho jačmeňa sú súčasťou návrhu zmluvy.

Vývoj nákupu sladovníckeho jačmeňa, výroby
a predaja sladu dokumentujeme v prílohe. Výhľadovo
navýšením výroby sladu na úroveň 27 000 t v roku
2011 zvýšime náš podiel na výrobe sladu na Slovensku
zo súčasných 4% na vyše 10%.
Vo svete rezonuje a i na ekonomiku Slovenskej
republiky dopadá nástup svetovej finančnej krízy. Táto
spolu s prudkým poklesom cien agrokomodít a zároveň
očakávaným útlmom v spotrebe i v segmente potravín
nastavuje tvrdšie kritériá pre realizáciu rozvojového
programu v Sladovni OSIVO a.s. v Leviciach.

Predpokladaná výroba sladu bude v tomto roku
závislá od pokračovania projektov a realizácie rekonštrukcie v Sladovni.

c) Cenový vývoj na trhu
Od zberu úrody roku 2008 vo všeobecnosti zaznamenávame dynamický pokles cien agrokomodít,
ktorému sa nevyhol ani sladovnícky jačmeň a slad.
Ceny na burzách jačmeňa i sladu dosiahli svoje maximá pred zberom úrody , keď cena dvojradového jačmeňa dosiahla úroveň 240,- EUR/t a sladu nad 500,EUR/t. Pokles cien spôsobil nárast priemernej úrody
sladovníckeho jačmeňa o viac ako 1,2 t/ha medziročne
a celkovej produkcie na Slovensku o 1/3. V období
konca roku 2008 a začiatku 2009 bola burzová cena
jačmeňa sladovníckeho len na úrovni 123 EUR/t. Vývoj cien sladovníckeho jačmeňa v roku 2009 ovplyvní
v značnej miere rozsah osevu tejto plodiny a následný
vývoj klimatických podmienok pestovania až do zberu.
Z tohto pohľadu odporúčame upresniť zmluvnú nákupnú cenu sladovníckeho jačmeňa až v čase jeho nákupu.

Podmienky nákupu
Prioritou pre spoločnosť OSIVO a.s. bude uzavretie kontraktov s dlhodobými dodávateľmi a to min.
v rozsahu roku 2008. Obchodné a kvalitatívne podmienky nákupu sladovníckeho jačmeňa i v roku 2009

budú vymedzené v kúpnych zmluvách. Kritériá pre
nadzmluvné dodávky a podmienky pre prípadné jednorázové dodávky, budú dohodnuté v čase ich realizácie.

Rozvojový program OSIVO a.s., Divízia Sladovňa Levice
•
•
•

Ciele modernizácie Sladovne Levice

•

splnenie podmienok auditu pre zaradenie sa do
nadnárodnej siete predajcov sladu,
zníženie energetickej náročnosti a ďalších prevádzkových nákladov výroby sladu,
zvýšenie kapacity výroby sladu na úroveň cca
25.000 ton ročne (viď príloha),

•
•

reguláciou a automatizáciou výrobných procesov
stabilizovať vysokú kvalitu výslednej produkcie
sladovne,
zníženie ekologickej záťaže na okolie sladovne,
zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov.
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Záver
Výroba a odbyt sladu je vysoko sofistikované
a investične náročné odvetvie spracovania poľnohospodárskej komodity. Je preto dôležité aby sa vytvorili
dlhodobé vzájomne výhodné obchodné vzťahy a to na
strane dodávateľov sladovníckeho jačmeňa a sladovne
ako i sladovne a pivovarov resp. obchodníkov zo sladom. Do týchto vzťahov vstupuje mnoho faktorov, kde
popri vývoji klimatických podmienok pestovania sla-

dovníckeho jačmeňa pôsobí množstvo ďalších faktorov, ktoré sú obecného charakteru ako i špecifické pre
Sladovňu Levice. I napriek nástupu finančnej
a následne hospodárskej krízy cieľom vedenia OSIVO
a.s. je v najbližšom období realizovať náročný program
modernizácie sladovni a to tak aby sme nenarušili
plynulosť nákupu sladovníckeho jačmeňa, výroby
a odbytu sladu pri spokojnosti obchodných partnerov.
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