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Ciele projektu:  

Hlavným cieľom projektu je Implementácia inovatívnych technológií a skvalitnenie technológie a 

prostredia spracovania liečivých rastlín“. Špecifické ciele (zlepšenie pracovných podmienok 

zamestnancov, modernizácia - inovovanie baliacej technológie, skvalitnenie kontroly výrobných 

výstupov a zníženie reklamácií, zvýšenie produktivity práce) sa odvíjajú od jednotlivých 

rozpočtových položiek a sú s nimi priamo previazané.  

Ciele priamo nadväzujú na jednu z hlavných priorít Programu rozvoja vidieka 2014-2020 

Podpora organizácie v rámci potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych 

produktov, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve, keďže 

vstupom sú liečivé rastliny a výstupom produkt z prílohy č.1 ZFEÚ.  

Okrem toho projekt napĺňa potrebu Rastu pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej 
poľnohospodárskej produkcie a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch s AW, v rámci ktorej 
prioritou je Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie 
do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty 
poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských 
reťazcoch, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií nakoľko je predmetom projektu 
inovácia, ktorá zlepší produktivitu práce v spoločnosti na základe zavedenia inovácie, zlepšenia 
pracovného prostredia a zníženia množstva nekvalitnej produkcie spôsobenej nekvalitným 
baliacim strojom a nepresným vážením. 
 

 
Výsledok projektu:  

Predmetom projektu je kúpa Automatického baliacieho stroja (celofánovací stroj) 
s vyšším výkonom ako doterajšie zariadenie. Súčasťou inovatívnej výroby bude 



implementácia systému, ktorý umožní v rámci obalu umiestniť odtrhávací pásik pre 
zjednodušenie odbaľovania produktu, čo pri súčasných produktoch chýba. 
Ďalšou investíciou je obstaranie kontrolnej váhy, ktorá zvýši pravdepodobnosť zachytenia 
chybného alebo nekompletného produktu, znižuje množstvo reklamácií, znižuje riziko 
pokút kontrolných orgánov.  
Treťou súčasťou projektu je výmena výťahu. Existujúci výťah má zákaz používania, je 
mimo prevádzky, laná už nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám. Nový výťah bude 
obsahovať telefonické spojenie na privolanie pomoci, ktoré sa použije v prípade 
zaseknutia sa vo výťahu. Ide o nákladný výťah, ktorý urýchli a uľahčí manipuláciu s 
tovarom.  
 
Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 

vidieka. 


