
Rusko čaká
na odpor 
Roberta Fica
Ruská novinárka Galina 
Dudinová hovorí pre HN 
o imidži Slovenska 

ROZHOVOR  13

FIRMY 
& FINANCIE

číslo 110
11. júna 2015

O slovenské pivo sa nemá kto 
starať. Chýbajú nám experti
POTRAVINÁRSTVO l Rozmach malých pivovarov na Slovensku so sebou prináša jednu raritu – nedostatok sládkov.

Poprad – Hoci má pivovarníctvo 
na Slovensku stáročnú históriu, 
nájsť skúseného sládka je ako 
hľadať ihlu v kope sena. Niektorí 
z nich preto odborne dohliadajú na 
viacero pivovarov naraz, iní sa na 
neho museli vypracovať samoštú-
diom. „Ide o dlhodobý problém. 
Na Slovensku máme veľmi málo 
skúsených sládkov. Odhadom nám 
ich chýba päťdesiat až sto,“ hovorí 
pre HN Ladislav Kovács, podpred-
seda Asociácie malých nezávislých 
pivovarov Slovenska, ktorý je záro-
veň spolumajiteľom rožňavského 
pivovaru Kaltenecker. Pod Tatra-
mi sa pivo varí približne v 40 mi-
nipivovaroch a nové vznikajú ako 
huby po daždi. Medzi najnovšie 
prírastky patria Piešťanský pivo-
var, Liptovär v Liptovskom Mikulá-
ši či pivovar Hostinec v Košiciach.

Chýba stredná škola
Za výpadkom expertov vidia pi-
vovarníci absenciu vo vzdelávaní 
znásobenú postupným zatváraním 
tradičných pivovarov. „Chýba nám 
celý medzistupeň v podobe stred-
nej školy so špecializáciou na tento 
odbor. Nie každého láka vysoko-
školské štúdium,“ spresňuje Ko-
vács. V susednom Česku nových 
odborníkov na zlatý mok vychová-
va Stredná priemyselná škola po-
travinárskych technológií. Každý 
rok zo školy v pivovarníckej veľ-
moci vychádza okolo 30 maturan-
tov. Hovorí sa, že byť sládkom je 
umenie. Sládka nerobí iba odborné 
vzdelanie, ale nadobudnuté skúse-
nosti. „Dbáme o to, aby sme ucho-
vávali tradíciu a kvalitu našich 
pív vďaka majstrovstvu sládkov. 
Na ich odborný rast a rozvoj im 
poskytujeme dostatok príležitostí 
a možností vymieňať si skúse-
nosti so sládkami z iných krajín,“ 
uviedla Miroslava Remenárová, 
manažérka komunikácie Pivova-
rov Topvar. Na obaloch pivných 

značiek skupiny tak pivári nájdu 
autentický podpis iba dvoch ľudí, 
ktorí stoja za ich výrobou – sládkov 
Jána Píryho a Jána Čerkalu.

Zaviedli pivovarnícky kurz
Medzeru vo výchove slovenských 
pivovarníkov sa rozhodla zaplniť 
Slovenská živnostenská komo-
ra. Spoločne s pivovarníkmi a so 
Slovenskou poľnohospodárskou 
univerzitou v Nitre rozbehla od 
septembra minulého roka akredi-
tovaný študijný program sladov-
ník – pivovarník. „Na začiatku 
bol veľký tlak od ľudí, ktorí sa 
museli rôznymi spôsobmi sami 
vzdelávať, keďže variť pivo školy 
u nás neučia,“ vysvetľuje Daniela 
Jaslovská z komory. Teória sa učí 
na nitrianskej univerzite, prak-
tické zručnosti získavajú budúci 
majstri piva v banskobystrickom 
Urpineri a rožňavskom Kaltenec-
keri. Záujem kapacitne predstihol 
očakávania. Do prvého kurzu na-
stúpilo až 52 záujemcov, záverečné 
skúšky absolvovalo 32. „Prvotný 
veľký záujem sa skončil. Teraz 
sa hlásia takí, ktorí s pivom ešte 
nerobili. Chcú získať vzdelanie 
a podnikať v pivovarníctve,“ do-
dáva Jaslovská.

Sto ľudí, sto chutí
Problém nájsť hlavného sládka ma-
li aj v prvom popradskom minipi-

vovare Egídius Brewery. Využili 
príležitosť, ktorá sa im naskytla 
zbúraním popradského pivovaru. 
„Na začiatku sme pracovali pod 
dohľadom odborníka, ktorý v mi-
nulosti varil v Poprade pivo,“ opi-
suje začiatky jeden z majiteľov To-
máš Červeňan. O varení i správnej 
chémii piva sa veľa naučili, ale od-
bornú kvalifikáciu im to nenahra-
dilo. Tú chytili do vlastných rúk 
až po absolvovaní pivovarníckeho 
kurzu. Kľukatú cestu má za sebou 
i Kovács z Kalteneckeru. Zhoda 
náhod ho pretvorila z podnikate-
ľa v stavebníctve na pivovarníka. 
Sládka z neho spravili tisíce hodín 
samoštúdia a stáží v čase voľna. 

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

Burzy v pohybe 

Investori 
čakajú na USA

Radoslav Kasík,
Portfolio Manager
Across Private Investments

Dnešný deň prinesie najočaká-
vanejšie ekonomické dáta toh-
to týždňa v Spojených štátoch 
amerických. Prebiehajúci týž-
deň je podstatne chudobnejší 
a investori úpenlivo očakávajú 
nové katalyzátory pre svoje in-
vestičné rozhodnutia. Tými bu-
dú májové maloobchodné pre-
daje, ktoré by mali výraznejšie 
poskočiť po prekvapivej aprílo-
vej stagnácii. Okrem nich USA 
zverejnia vývoj zásob v ekono-
mike ako ďalšej zložky hrubé-
ho domáceho produktu, týž-
denné žiadosti o podporu a vý-
voj dovozných cien. Všetko 
pomerne dôležité indikátory 
pre rozhodovanie Fedu o jeho 
ďalšej menovej politike. V uply-
nulých týždňoch trhy opäť za-
čali očakávať na základe zlep-
šujúcich sa ekonomických 
ukazovateľov skoršie zvýšenie 
sadzieb a štvrtkové dáta majú 
potenciál ovplyvniť tieto očaká-
vania.
Naďalej pozornosť, samozrej-
me, púta grécka patová situá-
cia. Trhy môžu reagovať na 
stretnutie gréckeho premiéra 
Tsiprasa s nemeckou kance-
lárkou Merkelovou a francúz-
skym prezidentom Hollandom, 
ktoré sa malo uskutočniť 
v stredu. Francúzsko zverejní 
počet čistých vytvorených pra-
covných miest v prvom kvartá-
li a májovú infláciu. Kritickými 
pre vývoj širších trhov zostáva-
jú dlhopisy na starom konti-
nente, ktoré prechádzajú ob-
dobím vyššej volatility a výpre-
dajov, čo sa negatívne 
podpisuje i pod iné triedy ak-
tív. Štvrtok ponúkne viaceré 
emisie vládneho dlhu v Európe 
(Španielsko, Taliansko, Britá-
nia a Írsko). 

Pivovary často ponúkajú aj jedlo. Príkladom je aj Staroslovienský pivovar v Bratislave. SNÍMKA: HN/ PETER MAYER

Učia sa na top univerzite
Banskoštiavnický rodinný pivo-
var Erb zdobí unikátna kooperá-
cia s Výskumným ústavom po-
travinárskym a pivovarníckym 
vo Weihenstephane pri mní-
chovskej Technickej univerzite. 
Medzi sládkami je totiž pova-
žovaná za najprestížnejšiu uni-
verzitu v Európe. Stredoslováci 
s nimi spolupracujú od vzniku 
pivovaru. „Radíme sa v súvislos-
ti s receptúrami a technológiou 
výroby jednotlivých druhov pív. 
Pred mesiacom u nás boli ako 

odborný dohľad pri montáži na-
šej propagačnej stanice na pivo-
varské kvasinky,“ hovorí riadi-
teľka Pivovaru Erb pre stratégiu 
a marketing Lucia Gašparová. 
Túto technológiu pritom pou-
žívajú len veľké pivovary s ka-
pacitou desať- a viackrát vyššou 
ako Erb, v ktorom ročne nava-
ria okolo 3 500 hektolitrov piva. 
Kvasinky si tak budú rozmno-
žovať vo vlastnej réžii namiesto 
dovozu z Nemecka v dvojtýž-
dňových intervaloch.  (MN) 
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Sládok sa neživí iba ochutnávaním piva
Môžeme za príčinu nedostatku 
vyštudovaných sládkov na Slo-
vensku označiť iba vzdelávací 
systém alebo je za tým viacero 
dôvodov?

Vzdelanie je predpokladom dob-
rého sládka. Rovnako dôležitá je 
praktická skúsenosť a prax, kto-
rú potrebuje získavať aj viac ako 
desať rokov, aby vyrástol skutoč-
ne kvalitný sládok. V minulosti, 
pred asi dvadsiatimi rokmi, exis-
toval samostatný učebný odbor 
sladovník či pivovarník, ten však 
zanikol. Aj tu svoje zohrávajú do-
pyt a ponuka. Pred vyše desiatimi 
rokmi sa znížil počet pivovarov na 
Slovensku a asi aj s tým súvisí, že 
zanikli aj možnosti ich vzdeláva-
nia a výchovy.

V minulosti na Slovensku pôso-
bilo množstvo veľkých a zná-

mych pivovarov. Ako si hľadali 
sládkov?

Fungovalo stredné odborné 
školstvo, takisto aj vysoké ško-
ly umožňovali budovať základ-
ňu tých, spomedzi ktorých bola 
šanca, aby v kombinácii s praxou 
vyrástli noví sládkovia. Z môj-
ho pohľadu je sládok celoživot-
né poslanie. Pozrite sa napríklad 
na jedného z najznámejších slád-
kov, Václava Berku z Plzenského 
Prazdroja, sládkom je celý život 
nielen on, ale bol ním aj jeho otec.

Čo všetko sa ukrýva za prácou 
sládka v pivovare?

Možno si mnoho ľudí myslí, že 
práca sládka je iba o ochutnáva-
ní pív, ale nie je to len o tom. Vý-
roba piva je živý proces, do kto-
rého vstupujú prírodné suroviny 
(slad, voda a chmeľ) a ich para-

metre sa môžu líšiť. Hlavnou úlo-
hou sládkov v pivovare je elimino-
vať všetky tieto odchýlky a nava-
riť pivo, ktoré bude pre koncového 
konzumenta stále rovnako kvalit-
né a bude mu prinášať očakáva-
ný pôžitok. A až nakoniec je to aj 
o ochutnaní piva, či spĺňa všetky 
požadované parametre a môže byť 
uvoľnené na predaj.

Chute konzumentov piva sa stále 
menia. Mení sa s nimi aj sládok?

Skutočným umením sládka je 
dávať pivu nielen špičkovú kvalitu 
a starostlivosť, ale dokázať mu dať 
dušu. A tú pivári ocenia. Naše pivá 
Šariš či Topvar tvoria súčasť slo-
venskej pivnej kultúry, ktorá má 
u nás na Slovensku stáročnú tra-
díciu. Patria medzi najstaršie no-
vodobé slovenské pivné značky.  
 (MN) 

„Sládok je celoživotné 
poslanie,“ hovorí Čerkala, 
uznávaný expert na varenie 
piva.

Ján Čerkala, 
manažér pivovaru Šariš
vo Veľkom Šariši

Na Slovensku 
máme veľmi málo 
skúsených sládkov. 
Odhadom nám ich 
chýba päťdesiat až 
sto. 

Ladislav Kovács,
spolumajiteľ rožňavského
pivovaru Kaltenecker
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Tesco predáva 
juhokórejské 
obchody
Londýn – Britský reťazec Tesco 
vyzval šesť spoločností, aby sa 
zúčastnili na tendri na predaj 
jeho juhokórejskej dcéry Home-
plus. Hodnota dcérskej firmy 
dosahuje okolo 5,33 miliardy 
eur. Tesco sa obrátilo na firmy 
súkromného kapitálu ako KKR 
& Co., Carlyle Group či CVC Ca-
pital Partners. Cieľom predaja 
Homeplus je pomoc pri finan-
covaní ozdravného plánu reťaz-
ca po tom, ako jeho povesť utr-
pela v dôsledku účtovného 
škandálu.  (TASR)

Počet krachov 
v Nemecku klesol
Wiesbaden – Počet firemných 
bankrotov v Nemecku aj v prvom 

kvartáli tohto roka klesol. Platob-
nú neschopnosť vyhlásilo 5 715 
firiem, čo je o 7,2 percenta menej 
ako vlani. Počet krachujúcich fi-
riem vytrvalo klesá od prvého 
kvartálu 2010, keď úrady naposle-
dy zaevidovali nárast firemných 
bankrotov o 6,7 percenta.  (TASR)

Deloitte má 
nového partnera
Bratislava – Spoločnosť Deloitte 
vymenovala Martina Rybára za 
partnera na oddelení daňového 
poradenstva. M. Rybár má roz-
siahle skúsenosti s riadením pro-
jektov podporovaných z verej-
ných zdrojov. Je zodpovedný za 
daňové a právne poradenstvo 
v regionálnych kanceláriách De-
loitte v Žiline a Košiciach a za 
oblasť výskumu a vývoja a vlád-
nych stimulov. Partnerom na od-
delení daní spoločnosti Deloitte 
sa stal prvého júna 2015.  (RED) 


