
 

 

NWT Greenhouse, s. r. o.   

Kameničany 200 

018 54 Kameničany 

IČ: 47 203 153 

DIČ: SK2023820634 

IBAN: SK13 1111 0000 0012 2010 7007 

SWIFT: UNCRSKBX 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 28441/R 

 

VYBAVUJE: ING. JIŘÍ STODŮLKA           TELEFÓN: 00420 724 707 419                 V KAMENIČANOCH: 19. 8. 2015 

 

Najlepšie slovenské paradajky majú podľa ministerstva pôdohospodárstva 

v Kameničanoch 

 

Bratislava, 15. augusta 2015. Cenu Značka kvality SK GOLD od Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR za výnimočnú kvalitu výrobkov, získali cherry paradajky vypestované na Farme 

Kameničany. Paradajky tam pestujú vo veľkých skleníkoch špičkovou hydroponickou technológiou, 

ktorú si majitelia farmy priniesli z Holandska. Víťazné paradajky si budú môcť pozrieť a ochutnať 

návštevníci počas Agrokomplexu 2015 v Nitre od 20. – 23. augusta.  

 

Farma Kameničany sa nachádza na Strednom Považí v podhorí Bielych Karpát  a celoročne vytvára 40 

nových pracovných miest pre ľudí z tohto regiónu. Majiteľom je spoločnosť NWT Greenhouse, s.r.o., 

ktorá patrí do zlínskej technologickej skupiny NWT. Skleník, v ktorom vyrastajú ocenené paradajky, 

má rozlohu takmer 30 tisíc metrov štvorcových.  

 

„Sme veľmi radi, že naša snaha pestovať čo najchutnejšie a najzdravšie produkty v  top kvalite tým 

najprirodzenejším a k prírode najšetrnejším možným spôsobom sa nám oplatila a získali sme toto 

výnimočné ocenenie. Zároveň by sme chceli poďakovať našim zákazníkom za priazeň a obchodným 

reťazcom KAUFLAND, BILLA, TESCO a METRO za vynikajúcu spoluprácu a podporu slovenskej zeleniny. 

Tiež by som chcel poďakovať za dôveru a podporu spoločnosti VitaZEL, ktorá pre nás riadi procesy 

balenia a logistických služieb. Ocenenie je  pre nás hnacím motorom do ďalších projektov a nápadov, 

ktorými by sme chceli ukázať, že aj na Slovensku je možné pestovať kvalitnú zeleninu a dodávať ju na 

trh 12 mesiacov v roku.“ vyjadril svoju spokojnosť riaditeľ spoločnosti Ing. Jiří Stodůlka.  

 

Ide o technologicky najvyspelejší skleník na Slovensku, ktorý ako jediný pestuje paradajky pre trh 

celých 12 mesiacov v roku, a to vďaka využitiu pestovateľských svetiel. Na streche sú ako na  jedinom 

svojho druhu na Slovensku špeciálne difúzne sklá s vyššou priepustnosťou svetla, používané doposiaľ 

len vo fotovoltickej výrobe, pričom skleník tiež ako jediný na Slovensku využíva CO2 zo spaľovania, 

aby záťaž na životné prostredie bola čo najmenšia. Aj vďaka týmto investíciám do BAT  



 

 

 

(pozn. Best Available Technologies) a nákladom do školení pre vedúcich pracovníkov farmy 

Kameničany v Holandsku sa investícia spred roka vyšplhala na päť a pol milióna eur. 

 

Ekologickú elektrinu pre pestovateľské svetlá a ekologické teplo dodáva pre skleník bioplynová 

stanica NWT s výkonom 1MWe. Závlahu tvorí primárne dažďová voda, ktorá sa zhromažďuje v lagúne 

s kapacitou 6000 m3. K pestovaniu plodín bezprostredne patria aj čmeliaky, ktoré opeľujú rastliny. 

Okrem nich chovajú na farme aj ďalšie druhy hmyzu, chrobákov, ktorých jedinou úlohou je byť 

prirodzeným predátorom pre prípadných škodcov. 

 

„Aby sme dokázali pestovať čo najefektívnejšie, strávili sme v spolupráci s najlepšími pestovateľmi na 

svete v Holandsku prípravou projektu takmer dva roky. Vedúcich pracovníkov v Kameničanoch sme 

vyslali pracovať pred uvedením projektu na trh takmer pol roka do moderného produkčného skleníku 

v Holandsku, aby sa naučili ako funguje každodenní režim v skleníku, ako je organizovaná práca 

a mohli riadiť chod práce čo najefektívnejšie s čo najvyššou produktivitou a priniesli na Slovensko 

„best practice“ (pozn. „Best practice“ je manažérska technika resp. metóda uplatňovania a 

preberania odskúšaných a využívaných postupov, ktoré dlhodobo a konzistentne vykazujú najlepšie 

výsledky – bežne používaná v riadení firiem ako tzv. „benchmark“).  Od začiatku motivujeme finančne 

všetkých našich zamestnancov k čo najvyššej produktivite práce a sme hrdí na to, že po pol roku 

prevádzky dosahujú naši najlepší pracovníci obdobnú produktivitu práce ako je štandard v 

Holandsku.“ povedal Stodůlka. 

 

Aj napriek tomu, že zamestnanci PPA neschválili pre skleník dotáciu na výstavbu a uprednostnili 

v subjektívnom hodnotení iné projekty (farma Kameničany získala v subjektívnom hodnotení 

zamestnancov PPA len 17 bodov z 32 možných), hospodárila farma Kameničany za prvý polrok 2015 

s prevádzkovým ziskom takmer 350 tis. EUR. Zisk farmy v prvom polroku 2015 ďalej veľmi negatívne 

ovplyvnili zvýšené náklady na zemný plyn vo výške viac ako 100 tis. EUR, pretože bioplynová stanica 

nezískala doplatok rovnako ako stovky ďalších výrobcov ekologickej elektriny a tepla v roku 2015 

doplatok a od apríla stojí. 

 

Napriek ťažkému podnikateľskému prostrediu v poľnohospodárstve je Farma Kameničany dôkazom, 

že špičkové slovenské výrobky majú na Slovensku úspech. 


