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VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE OBSTARÁVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUROVÍN 

A MEDZIPRODUKTOV 

 

Vzhľadom k podnikateľskej činnosti spoločnosti AGRANA, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym 

surovinám v segmentoch cukor, škrob a ovocie a úsilie na zabezpečenie udržateľnosti tvoria dôležitú 

súčasť jej obchodného modelu.  

 

Spoločnosť AGRANA chápe udržateľnosť ako rovnováhu medzi hospodárskymi, environmentálnymi 

a sociálnymi aspektmi v rámci jej obchodných transakcií. Nasledujúce tri princípy sumarizujú 

chápanie trvalej udržateľnosti spoločnosťou AGRANA: 

 

 využitie takmer 100% z poľnohospodárskych surovín a využívanie nízko-emisných 

technológií v oblasti spracovania s cieľom zmierniť dopady na životné prostredie 

 rešpektovanie všetkých zúčastnených strán a spoločenstiev, v ktorých spoločnosť pôsobí 

 zameranie sa na dlhodobé partnerstvo so zákazníkmi a dodávateľmi 

 

Spoločnosť AGRANA si kladie za cieľ konať ekonomicky, ekologicky a sociálne udržateľne počas 

celého hodnotového reťazca produktu, čo taktiež zahŕňa obstarávanie poľnohospodárskych surovín 

a medziproduktov.  

 

Pre spoločnosť AGRANA predstavuje súlad s týmito zásadami predpoklad pre uzatvorenie zmlúv o 

dodávkach poľnohospodárskych surovín a medziproduktov. 

 

1. Súlad so zákonnými požiadavkami 

Každý postup obstarávania zahŕňa povinnosť splniť všetky zákonné požiadavky a ustanovenia.  

 

Spoločnosť AGRANA si vyhradzuje právo požadovať splnenie prísnejších podmienok v tých 

prípadoch, v ktorých spoločnosť nepovažuje právny základ ako dostatočný.  

 

2. Dodržiavanie sociálnych noriem 

AGRANA očakáva, že jej dodávatelia budú konať v súlade s Kódexom správania spoločnosti 

AGRANA, v ktorom sú definované minimálne sociálne normy. Dodávatelia sú tiež povinní 

zabezpečiť dodržiavanie týchto minimálnych požiadaviek pri spolupráci so subdodávateľmi.  

 

3. Pravidlá správnej poľnohospodárskej praxe (GAP) 

Bez ohľadu na model obstarávania sa spoločnosť AGRANA snaží spoliehať výhradne na 

poľnohospodárske suroviny a medziprodukty vypestované v súlade s GAP. 

 

Ako dôkaz zhody s požiadavkami GAP spoločnosť AGRANA akceptuje poľnohospodárske postupy 

založené na Cross Compliance predpisoch EÚ a/alebo certifikácii v súlade s medzinárodnými 

normami, ako Global GAP, Rainforest Alliance, International Sustainability Carbon Certification 

(ISCC), Bonsucro alebo inými rovnocennými normami.  

 

Obstarávanie poľnohospodárskych surovín od zmluvných pestovateľov: 

Spoločnosť AGRANA venuje osobitnú pozornosť zabezpečeniu toho, aby jej pestovatelia udržiavali 

zdravie pôdy a jej úrodnosť. Vodné hospodárstvo, vhodné použitie hnojív, rovnako ako prípravky na 

ochranu rastlín, protierózna ochrana a biodiverzita s tým priamo súvisia a zásadne prispievajú k 

dlhodobej udržateľnosti poľnohospodárskej výroby.  
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Všetci zmluvní pestovatelia Skupiny AGRANA sú vyzvaní na vyplnenie formulára Posúdenie 

farmárskej udržateľnosti (FSA) Iniciatívy pre udržateľné poľnohospodárstvo (SAI) v pravidelných 

intervaloch.  

 

S cieľom pomôcť konať v súlade s GAP spoločnosť AGRANA poskytuje: 

 

 Pravidelné osobné poradenstvo na mieste pre poľnohospodárov prostredníctvom siete 

agronómov za účelom zohľadnenia špecifických problémov farmárov. 

 Poradenstvo v oblasti integrovanej ochrany proti škodcom (IPM). 

 Informácie prostredníctvom rôznych kanálov; napr. semináre s pestovateľmi, informačných 

prostriedkov, ako je informačný systém surovín spoločnosti AGRANA, časopisy Agrozucker / 

Agrostarke, rôzne informačné bulletiny, sociálne médiá. 

 Projekty zahŕňajúce odbornú prípravu, investičnú podporu, atď. 

 

Obstarávanie poľnohospodárskych surovín a medziproduktov od obchodníkov:   

Spoločnosť AGRANA očakáva od svojich dodávateľov dodržiavanie princípov spoločnosti 

AGRANA, ich implementáciu a ich spätné monitorovanie do poľnohospodárskych pôvodu výrobku, 

pokiaľ je to praktické a možné.  

 

Monitoring súladu 

Politikou spoločnosti AGRANA je formálne vyžadovanie, aby všetci jej dodávatelia (pestovatelia a 

obchodníci) dodržiavali zásady spoločnosti AGRANA pre obstarávanie poľnohospodárskych surovín 

a medziproduktov a prijali postupy, ktoré budú s nimi v súlade. Priami dodávatelia spoločnosti 

AGRANA sú povinní prevziať zodpovednosť za vyžadovanie dodržiavania zásad medzi ich 

subdodávateľmi a vykonávať ich preverovanie.  

 

Spoločnosť AGRANA si vyhradzuje právo vykonať audit súladu so zásadami svojich priamych 

dodávateľov. Vykonávanie nápravných opatrení sa očakáva v prípade, ak je zistený nesúlad s 

niektorými aspektmi. V prípade opakovaného porušenia si spoločnosť AGRANA vyhradzuje právo 

ukončiť zmluvy o dodávkach.  

 

Dátum účinnosti zásad 

Podpisom príslušnej zmluvy o pestovaní alebo dodávateľskej zmluvy sa pestovateľ / dodávateľ 

zaväzuje, že bude konať v súlade so zásadami spoločnosti AGRANA vzťahujúcimi sa na obstarávané 

suroviny, alebo výrobky pred dokončením a subdodávateľské produkty. 

 


