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Novou ředitelkou divize Řešení pro zemědělství ve společnosti 
BASF pro Česko a Slovensko je Viktoria Szabolcsiová 

 Viktoria Szabolcsiová v pozici ředitelky divize nahrazuje Johannese 
Weimera. 

 Johannes Weimer v rámci skupiny BASF nově povede sekci Global 
Strategic Marketing Fungicides. 

 

Praha, Česká republika – 1. března 2022 – Viktoria Szabolcsiová, jež v BASF 

doposud působila na pozici šéfky controllingu a dodavatelského řetězce v divizi 

Řešení pro zemědělství pro severní část regionu Evropa, Střední východ a Afrika 

(EMEA), se k dnešnímu dni ujímá funkce ředitelky divize Řešení pro zemědělství 

pro Česko a Slovensko. Viktoria Szabolcsiová nahrazuje Johannese Weimera, 

jehož vedení v předchozích více než čtyřech letech významně přispělo k úspěchům 

divize. Johannes Weimer v rámci skupiny BASF od 1. března 2022 zastává funkci 

viceprezidenta sekce Global Strategic Marketing Fungicides v německém 

Limburgerhofu. 

Viktoria Szabolcsiová vystudovala business management v Budapešti. Do BASF 

nastoupila v roce 2005 jako manažerka zákaznického servisu a logistiky. 

V maďarské a české BASF následně zastávala různé manažerské pozice v oblasti 

dodavatelského řetězce a controllingu. Od roku 2020 byla v rámci divize Řešení pro 

zemědělství šéfkou controllingu a dodavatelského řetězce pro severní část regionu 

EMEA. 

Jako nová ředitelka divize pro Česko a Slovensko bude Viktoria Szabolcsiová 
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pokračovat ve směru, který vytyčil Johannes Weimer. S jeho přispěním divize 

v posledních letech dosáhla výborných výsledků: během pandemie dokázala zajistit 

spolehlivé dodávky špičkových produktů a tím podpořila zemědělce v Česku 

i na Slovensku; tým divize se nadále těší vysokému uznání ze strany pěstitelů, kteří 

v BASF spatřují významného spojence pro maximalizaci výnosů a řešení 

agronomických problémů; BASF zároveň obhájila svou pověst lídra inovací, když 

v letech 2020 a 2021 uvedla na český a slovenský trh více než 15 nových řešení 

pro zemědělství. Řadí se mezi ně osivo, produkty pro ošetření osiva, přípravky na 

ochranu rostlin (konkrétně Revysol, největší inovace BASF v oblasti fungicidů), 

přípravky pro management dusíku a digitální nástroje založené na platformě BASF 

xarvioTM. Navíc se divize zapojila do vývoje systému uzavřeného plnění 

easyconnect. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 111 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2021 

dosáhla BASF obratu 78,6 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2021 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 836 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

https://www.basf.com/cz/cs/media/news-releases/CZ/2021-cz/2021-01-19.html
https://www.basf.com/cz/cs/media/news-releases/CZ/2021-cz/2021-07-26.html
http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/

