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SLOVAKIA
spoločnosť

Potreby trhu
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V 90-tych rokoch minulého storočia
v slovenskom poľnohospodárstve nastali výrazné zmeny. Zmenila sa štruktúra
fariem, sprivatizovali sa štátne majetky,
vznikol veľký počet súkromných farmárov, nastal silný odliv fundovaných
a skúsených riadiacich pracovníkov
– odborníkov z poľnohospodárstva.
Navyše sa doposiaľ bezproblémový tok
peňazí a odbyt poľnohospodárskych
komodít stal veľmi komplikovaným.
Logickou odpoveďou na riešenie
spomínanej problematiky bol vznik
agroobchodných spoločností
s komplexnými službami.

História

02
Spoločnosť Chemstar, spol. s r.o.,
bola založená v roku 1995, so sídlom
v Bratislave.
Formovala sa z manažmentu technickej
kancelárie firmy Novartis Bratislava,
ktorá vznikla po zlúčení firiem
Ciba-Geigy a Sandoz.
Na začiatku svojho pôsobenia sa
spoločnosť zaoberala výhradným
zastupovaním spoločnosti Novartis
(registrácia pesticídov a osív poľných
plodín, prieskum trhu a zavádzanie
nových produktov na trh, atď.), ako aj
dovozom a predajom pesticídov a osív
pre Slovensko. Chemstar, spol. s r.o.,
veľmi rýchlo prerástla svoju právnu
formu a v roku 2000 sa pretransformovala na Chemstar Slovakia akciová
spoločnosť.
Od tých čias si neustále buduje tri
základné fázy svojej činnosti:
1/ zaistenie potrebných vstupov
(osivá, pesticídy, hnojivá...) svojim
pestovateľom, vrátane silného
a promtného poradenského servisu
2/ prefinancovanie pestovania plodín
3/ efektívne odbytovanie rastlinných
komodít od svojich pestovateľov
Chemstar Slovakia plne využíva všetky
možnosti na overenie nových odrôd
a pesticídov formou zakladania poloprevádzkových pokusov, organizovania
odborných seminárov s praktickou
ukážkou až po výber vhodných
produktov pre jednotlivé ekonomicko
– ekologické pestovateľské oblasti,
sleduje zvyšovanie odbornej úrovne
a efektívnosti pestovania plodín
u svojich partnerov.

Vízie / ciele
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Kto nemá vytýčené ciele, nedostane sa
nikam. Po analýze a prognóze vývoja
poľnohospodárskeho trhu na Slovensku
a vo svete si spoločnost Chemstar
Slovakia stanovila niekoľko základnych
cieľov:
1/ patriť medzi vedúce agro-obchodné spoločnosti na Slovensku
2/neustále poskytovať svojim klientom najoptimálnejšiu technológiu
ochrany a pestovania plodín
3/ činnosť spoločnosti podriadiť zásadám ochrany životného prostredia
a produkcie nezávadných potravín
a krmív
4/ poradenská služba – absolútna
priorita
5/ budovať korektné obchodné vzťahy s komoditnými spoločnosťami,
ako aj so spracovateľmi rastlinných
komodít
6/ budovať efektívnu a profitabilnú
vnútropodnikovú štruktúru
7/ Vážiť si každého jednotlivca, či už
zamestnanca alebo klienta

Súčasnosť
V naplnení vytýčených cieľov bol významným
míľnikom získanie certifikátu enviromentálneho manažérstva ISO 14001 pre logistické
centrum Veľký Meder.
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V súčasnosti firma zabezpečuje komplexný obchodno-technický servis pre
viac ako 450 obchodných partnerov.
Kladie veľký dôraz na seriózne partnerské vzťahy, najmä kvalitný servis
a operatívnosť dodávok.
Za týmto účelom vybudovala logistické
centrum vo Veľkom Mederi na skladovanie osív, pesticídov, ale aj poľnohospodárskych produktov (obilniny, repka,
slnečnica, kukurica).
Toto logistické centrum má viaceré
výhody:
- nachádza sa v najprodukčnejšej
poľnohospodárskej oblasti Slovenska
- disponuje vlastnou železničnou vlečkou pre manipuláciu s komoditami
- je vzdialený iba 30 km od najväčšieho
nákladného riečneho prístavu
v Komárne
- disponuje s vlastným colným skladom
s komplexnými službami
- disponuje s infraštruktúrou na vysokej
úrovni (plne elektrifikovaná a plynofikovaná, telefónne spojenie, vysokorýchlostné internetové mikrovlnové
prepojenie s technológiou WIFI, atď.)

Komodity v číslach

05
Domáci obchod s komoditami sa realizuje prostredníctvom významných
spracovateľských spoločností – mlyny,
sladovne, spracovatelia rastlinných
olejov, škrobárne a výrobcovia kŕmnych
zmesí. Export do zahraničia sa realizuje
cez významné európske komoditné
spoločnosti.
Priemerný ročný objem predaných
komodít je nasledovný:
Potravinárske obilie
35.000 ton
Kŕmne obilie
25.000 ton
Slnečnica
40.000 ton
Repka ozimná
17.000 ton
Kukurica potravinárska
15.000 ton
Kukurica kŕmna
20.000 ton

Spoločnosť Chemstar od roku 2000
výrazne rozšírila domáci aj zahraničný obchod s poľnohospodárskymi
produktami.
Okrem tradičných rastlinných
komodít (repka olejná, obilniny,
slnečnica, kukurica, atď.) spoločnosť
Chemstar rozbieha aj export mrazenej zeleniny zmrazenej modernou
fluidnou technológiou.

Ekonomika
Spoločnosť Chemstar je dynamicky rozširujúca sa agroobchodná
spoločnosť, ktorá sa zaoberá
dodávkami osív a pesticídov od
špičkových zahraničných firiem
do poľnohospodárskych podnikov. Od svojho založenia prešla
vývojom od jednoduchých
obchodných vzťahov až po súčasnosť, kedy poskytuje pre svojich
partnerov komplexný obchodnotechnický servis.
Nosnou podnikateľskou stratégiou
je poskytnúť pre svojich partnerov najmodernejšie plodinové
systémy, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a cenovú
dostupnosť ponúkaných tovarov.
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Od svojho založenia spoločnosť Chemstar
dosahuje priaznivé ekonomické výsledky.
Ekonomické ukazovatele:
Ročný obrat spoločnosti
Investičný majetok
Neinvestičný majetok

30 mil. EUR
2 mil. EUR
1,7 mil. EUR

Chemstar Slovakia a.s.
Novosvetská 18
811 06 Bratislava
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www.chemstar.sk
závod Veľký Meder
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fax: 031 – 555 14 36

