
 

 
BASF Slovensko spol s r.o. 
Silvia Tajbliková 
Tel.: +421 2 58 266 778 
silvia.tajblikova@basf.com 

BASF Slovensko spol. s r.o. 
Einsteinova 23  
851 01 Bratislava 
www.basf.sk 

 

 
 

Internal 

  

Tlačová správa  1. marec 2022 

 
Viktoria Szabolcsi je nová riaditeľka divízie Poľnohospodárske 
riešenia v spoločnosti BASF pre Českú republiku a Slovensko  

 Viktoria Szabolcsi nahradí Johannesa Weimera vo funkcii riaditeľky 
divízie.  

 Johannes Weimer povedie sekciu Global Strategic Marketing Fungicides v 
rámci skupiny BASF. 

Bratislava, Slovensko – 1. marca 2022 – Viktoria Szabolcsi, ktorá doposiaľ 

v spoločnosti BASF pôsobila na pozícii riaditeľky Controllingu a dodávateľského 

reťazca v divízii Poľnohospodárske riešenia pre severnú časť regiónu Európa, 

Blízky východ a Afrika (EMEA), od dnes preberá funkciu riaditeľky divízie 

Poľnohospodárske riešenia pre Českú republiku a Slovensko. Viktoria Szabolcsi 

nahradí Johannesa Weimera, ktorého vedenie významne prispelo k úspechu divízie 

za ostatné štyri roky. Johannes Weimer bude v rámci skupiny BASF od 1. marca 

2022 zastávať funkciu viceprezidenta sekcie Global Strategic Marketing Fungicides 

v nemeckom Limburgerhofe.  

 

Viktoria Szabolcsi vyštudovala podnikateľský manažment v Budapešti. V roku 2005 

nastúpila do spoločnosti BASF ako manažérka zákazníckeho servisu a logistiky. V 

maďarskej a českej pobočke BASF následne zastávala rôzne manažérske pozície 

v oblasti dodávateľského reťazca a Controllingu. Od roku 2020 bola v rámci divízie 

Poľnohospodárske riešenia riaditeľkou Controllingu a dodávateľského reťazca pre 

severnú časť regiónu EMEA.  
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Ako nová riaditeľka divízie pre Českú republiku a Slovensko bude Viktoria Szabolcsi 

pokračovať v smere, ktorý stanovil Johannes Weimer. S jeho prispením dosiahla 

divízia v posledných rokoch vynikajúce výsledky: počas pandémie dokázala 

zabezpečiť spoľahlivú dodávku špičkových produktov a podporiť tak 

poľnohospodárov v Českej republike a na Slovensku. Tím divízie sa naďalej teší 

vysokému uznaniu od pestovateľov, ktorí považujú spoločnosť BASF za dôležitého 

spojenca pri maximalizácii výnosov a riešení agronomických problémov. 

Spoločnosť BASF tiež obhájila svoju povesť lídra v oblasti inovácií, keď v rokoch 

2020 a 2021 uviedla na český a slovenský trh viac ako 15 nových riešení pre 

poľnohospodárstvo. Patria sem semená, prípravky na úpravu semien, prípravky na 

ochranu rastlín (konkrétne Revysol, najväčšia inovácia spoločnosti BASF v oblasti 

fungicídov), produkty na riadenie dusíka a digitálne nástroje založené na platforme 

BASF xarvioTM. Okrem toho sa divízia podieľala na vývoji uzavretého plniaceho 

systému easyconnect. 

O spoločnosti BASF  

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

sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 111 000 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 2021 dosiahla 

BASF obrat 78,6 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 

partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala 

spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. 

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