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Tlačová správa 8. júla 2020 

BASF investuje do softvérovej spoločnosti Cloudfarms zo 
Slovenska 

Svetová chemická spoločnosť BASF oznámila akvizíciu softvérovej 
spoločnosti Cloudfarms, ktorá vyvíja systém riadenia chovu hospodárskych 
zvierat, ich sledovateľnosť a presné poľnohospodárstvo so zameraním na 
produkciu ošípaných.  Riešenie spoločnosti Cloudfarms pre riadenie chovu 
hospodárskych zvierat umožňuje hospodárom na celom svete neustále 
zlepšovať efektívnosť a produktivitu zložitých poľnohospodárskych operácií.  

Vďaka systému riadenia chovu hospodárskych zvierat od Cloudfarms môžu 

producenti spravovať, sledovať a analyzovať svoje údaje o produkcii 

z každodenných operácií v reálnom čase. Získavanie poznatkov pomocou 

digitálnych riešení spájaním a analyzovaním údajov v celom hodnotovom reťazci 

pomáha zvyšovať efektívnosť, vitalitu zvierat a udržateľnosť. 

Snaha o zvyšovanie dostupnosti potravín s cieľom nasýtiť narastajúcu svetovú 

populáciu a optimalizácia využívania zdrojov je zodpovednosť, ktorá si vyžaduje 

okamžité kroky. Digitálna transformácia živočíšnej výroby prispieva k rastúcemu 

dopytu po bezpečných a výživných potravinách za prijateľné ceny, pričom zvyšuje 

ziskovosť farmárov a znižuje zaťaženie životného prostredia. 

„Kombinácia digitálnych možností spoločnosti Cloudfarms s vedeckými znalosťami 

BASF v oblasti výživy zvierat a udržateľného vývoja predstavuje zásadnú zmenu 

pre naše podnikanie i poľnohospodárstvo novej generácie pre chovateľov 

hospodárskych zvierat,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF na 

Slovensku. „Táto akvizícia posilňuje náš záväzok riešiť celosvetový problém 



 
 

udržateľného potravinového systému pre rastúcu svetovú populáciu, ktorý budú 

podporovať digitálne technológie, “ dodala Edita Hippová. 

Pre Danielu Calleriovú, viceprezidentku Business Management BASF Animal 

Nutrition, prináša toto spojenie nové príležitosti: „Akvizícia Cloudfarms je kľúčový 

míľnik, ktorý podčiarkuje naše úsilie byť vedúci poskytovateľ prísad a riešení pre 

odvetvie živočíšnej výroby.“ 

„Spoločnosti BASF a Cloudfarms zdieľajú víziu rozvoja digitálneho ekosystému v 

globálnom odvetví chovu hospodárskych zvierat s cieľom podporovať 

sledovateľnosť, udržateľnosť a presnosť živočíšnej výroby. Veľmi nás tešia cenné 

vyhliadky, ktoré toto partnerstvo prinesie chovateľom hospodárskych zvierat na 

celom svete,“ dodáva Jens Toppenberg, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ 

spoločnosti Cloudfarms. 

Nakoľko spoločnosť Cloudfarms má svoju centrálu na Slovensku, Edita Hippová, 

konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o., sa stala zároveň členkou novej 

dozornej rady Cloudfarms. Spolukonateľom Cloudfarms za BASF je David Möller, 

ktorý od 6. júla pôsobí priamo v Bratislave v centrále spoločnosti. 

Spoločnosť Cloudfarms bola založená v roku 2013 so sídlom v Bratislave a v 

súčasnosti poskytuje služby progresívnym chovateľom hospodárskych zvierat vo 

viac ako 37 krajinách sveta. Spoločnosť BASF odteraz ponúka systém na riadenie 

chovu hospodárskych zvierat od spoločnosti Cloudfarms výrobcom z celého sveta. 

 
O spoločnosti BASF  

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, 

sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 117 000 zamestnancov koncernu 

BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. 

Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial 

Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 dosiahla 

BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo 

Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o 

spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com. 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení 

a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci 

BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci 

bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný 

http://www.basf.com/


 
 

partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2019 mala 

spoločnosť BASF na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur. 

Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.  

 

 


