
 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“   

Miesto realizácie projektu: Lokca 507, Lokca 

Názov projektu: Moderné technológie na spracovanie ovocia do produktov zdravej výživy 

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu               
za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti 

Špecifické ciele:  
• zvýšenie kvalitatívnej úrovne spracovania ovocia a výroby produktov zdravej výživy 

obstaraním novej technológie 
• obstaraním novej technológie znížiť energetickú náročnosť a straty pri výrobe a tým aj 

negatívny vplyv na životné prostredie 
• vytvorením 2 nových pracovných miest zabezpečiť nárast pracovných výkonov 

súvisiacich s obstaranou technológiou 
 

Východiskový stav: Spoločnosť Wellberry, s.r.o. bola založená koncom roku 2007, s cieľom 
vybudovať spoločnosť projektovo zameranú na oblasť zdravej výživy ľudí. Výrobná prevádzka je 
lokalizovaná v obci Lokca (okres Námestovo), v ktorej na modernej technológii spracováva 
jednotlivé druhy ovocia do produktov zdravej výživy bez používania chemických konzervantov, 
umelých sladidiel a umelých farbív. Jednotlivé produkty vo forme ovocných džúsov, sirupov, 
omáčok, konzervovaného a sušeného ovocia, marmelád a džemov, sú vyrábané z prírodných 
surovín pri technologickom postupe, ktorý minimalizuje straty účinných látok. 

Z pohľadu kapacitného vybavenia budovami, prevádzka spoločnosti sídli v prenajatých 
priestoroch. Predmetnú prevádzku plánujeme vybaviť modernou technológiou na spracovanie, 
výrobu a distribúciu produktov z bobuľovitého ovocia. Veľké potravinárske podniky (SR a 
zahraničie) sa tejto oblasti venujú len okrajovo, pretože vstupná surovina je veľmi finančne 
náročná a preto sa nevyrábajú obrovské množstvá. Naša technológia (včítane tohto projektu) je 
veľmi flexibilná a sme schopní vyrábať veľký počet malých šarží s maximálnym dôrazom                   
na hygienu a sanitáciu. 
 
Stav po realizácii projektu: 

Vďaka príspevku z fondov Európskej únie bude do výroby zavedených šesť inovovaných 
výrobných postupov. Technológia uvedená v projekte zvýši konkurencieschopnosť našej 
spoločnosti v porovnaní so zahraničnými dovozcami podobných produktov. Realizáciou tohto 
projektu zvýšime produkciu a tým znížime náklady našej spoločnosti, zvýšime výťažnosť                    
z ovocia, rozšírime sortiment výrobkov, zlepšíme kvalitu balenia hotových výrobkov a 
poskytneme produkty zdravej výživy počas celoročnej prevádzky. Prostredníctvom inovatívnej 
technológie výrazne zvýšime objem produkcie našej spoločnosti. 

Okrem týchto výsledkov plánujeme vytvoriť pracovné miesta, ktoré pomôžu znížiť vysokú 
nezamestnanosť v žilinskom regióne. Zároveň umožníme zvýšiť zamestnanosť mladých 
absolventov. Výroba bude prebiehať značne efektívne a s ohľadom na maximalizáciu 
automatizácie výrobných postupov. Výrobné kapacity budeme využívať v maximálnej možnej 

miere. Zvýšime si šancu na úspešný export do okolitých štátov (Rakúsko, Česko, Maďarsko).                    
V súčasnosti evidujeme existujúci záujem o naše výrobné portfólio zo strany maloobchodných a 
veľkoobchodných potravinových reťazcov. 

Projekt nebude mať žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Výrobná technológia nie je 
energeticky náročná, neprodukuje žiadne emisie ani nadmerný hluk. 



Názov a sídlo prijímateľa: Wellberry, s.r.o., Podjavorinskej 96/6, 949 01 Nitra 

Dátum začatia realizácie 
projektu: 

01.07.2014   

Dátum skončenie realizácie 
projektu: 

31.05.2015 

Logo operačného programu: 

   

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Odkaz na internetové stránky 
riadiaceho orgánu a daného 
operačného programu: 

www.economy.gov.sk        www.opkahr.sk         www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 
príspevku: 

64 365,55 € 

Fotodokumentácia:  

 


