
SPOLUPRÁCA SILGAN METAL PACKAGING NOVE MESTO A.S.

SOŠ JOZEFA ČABELKU HOLÍČ



Hlavné informácie o skupine Silgan

1987 vznik firmy Silgan (Phil Silver a Greg Horrigan)

2011 skupina Silgan vlastní 104 výrobných závodov na svete, 

 svetový líder v oblasti plechových obalov 

Sídlo USA, Stamford, Connecticut

Obrat 3 miliardy €

Zamestnanci 20 tisíc

Sortiment  jemné plechové obaly (61%)

 uzávery z plastov (20%)

 obaly z plastov (19%) 

 

Hlavné informácie o Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

1936 začiatok výroby plechovíc v Novom Meste nad Váhom 

 firmou Josef a Augustín Černý

1948 zoštátnenie firmy, vznik názvu OBAL 

1992 predaj firmy OBAL skupine Vogel & Noot 

2011 ukončenie akvizície Silgan

Obrat 50 miliónov €

Zamestnanci 250

Certifikáty EN 15593 - hygienický certifikát

 ISO 9001 - manažment kvality

Sortiment dná Ø 70 - Ø 99 (750 mil. ks)

 konzervy Ø 70 - Ø 99 (170 mil. ks)

 technické obaly

%)

ete,

Mzdový systém

Úprava mzdy kolektívna zmluva

 (u vedúceho zamestnanca)

 pracovná zmluva

 

Skladba mzdy 

Hodinová tarifa 12 tried

Prémie mesačné (25 - 40%, podľa profesie)

Odmena plná pracovná účasť v kal. mesiaci 

Príplatky nadčas

 nočná zmena

 odpoludňajšia zmena

 práca vo sviatok

 nepretržitá prevádzka

 vedenie linky

 vedenie zmeny

 odbornosť

Bonus čerpanie dovolenky v mimosezónnom období

 plná pracovná účasť v kalendárnom roku

13. a 14. plat nárok - min. 6 mesiacov u zamestnávateľa 

Mzdový systém



Sociálny systém

Úprava:  kolektívna zmluva (u vedúceho zamestnanca)

 

Odmeny pracovné jubileá

 životné jubileá

 darovanie krvi

 

Príspevky dovolenkový príspevok

 narodenie dieťaťa zamestnanca

 svadba zamestnanca

 úmrtie zamestnanca 

 úmrtie rodinného príslušníka zamestnanca

 dlhodobá PN zamestnanca 

 na stravu a stravovanie v podnikovej jedálni

 stravné lístky - nočná a víkendová zmena

 

Ostatné bonusy podniková chata Kálnica

 pitný režim - kávomaty, sódobary

 snackový automat

 oddychové miesta - dielenské, vonkajšie

 šport - futbal, hokej, volejbal, športové dni 

 vzdelávacie kurzy - jazyky

 Mikulášsky večierok

 Vianočný večierok

 poskytnutie pracovného oblečenia a pomôcok

Proces výroby

Striháreň

Výroba dien a plechovíc, konečných výrob-

kov našej fi rmy začína v strihárni. Ročne 

kúpime a spracujeme na výrobu dien a ple-

chovíc takmer 30 tisíc ton plechu. V strihár-

ni striháme rozličné formáty plechu podľa 

požiadaviek zákazníkov.

Proces výroby

Striháreň

VVVVVVVVVVVVVýýýýýýrroobbaaaaaa ddddddddddiieeeeeennnnnn aaa plechhhoovvvíííííc, kkkkkkoooooonnnnneeeeeeččččččnnnnnnnnýýýýýýýýýccchhhhhhh vvvvvýýýýýýýrrrrrrrooooooooooobbbbbbb---

kkoovv nnnnnaaaaaaššššššeeeeejjjj fifi rmy začčíínnaa vvvvvvvv  ssssssssttttrrrrriihhhhhhhháááááááárrrrrrnnnniiiiii.. RRRRRRRRooooooččččččččnnnnnneeeeeee 

kkkkúúúúúúúúpppppppppiiiimmmmmmmee aa sspracujemeee nna vvvvýýýýýýýýýrrooooooobbbbbbbbbuuuuu ddddddddiiiiiiieeeeeeennnnnnn aaaaaaa ppppppppllllleeeee--

cccccccchhhhhhoooooovvvííccccc ttakkmmeer 3330 ttissíícc ttonnnnnn pppppplllleeeeecccchhhhhhhuuuuuuuu. VVVVVVVVVV sssssssttttttrrrrrriiiiihhhhhhááááááárrrrrr--

nnnnii ssttrriihhhááámmee rroozzlliiččnné ffoorrrmmmmmmmááááátttttttttyyyyyyyyyyyyy  pppppppllleeeeccccccccccchhhhhhuuuuuu pppppppooooooddddľľaa 

ppoožžiiaaddaavviieekk zzáákkaaznnííkkkkoooovvvv...

Tlačiareň a lakovňa

V lakovni a tlačiarni prebieha povrchová 

úprava nastrihaných formátov plechov. Buď 

len samotným lakovaním alebo podľa predlo-

ženej potlače od zákazníka.



Predvýroba

Na lisoch sa z nastrihaného a polakovaného 

alebo potlačeného plechu vysekávajú a lisu-

jú dná pre konzervy. Priemery dien sú podľa 

požiadaviek zákazníka.

Konečná výroba

Tu prebieha kompletizovanie výroby plecho-

vice do jej fi nálnej podoby. Odtiaľto zabalené 

plechovice putujú do skladov a potom pria-

mo k zákazníkovi.

Predvýroba

NNaa lliissoochh ssaaaaaaa zz nnaasstttrrriiihhhaaannnnnééhhoo aa ppoollaakkoovaného 

aalleebboo ppoottttttlllllllaačččeeeennného pplleeecchhu vysseekkávajú a lisuu--

júú dddddnnááááá  pppppppprreee kkkkoonnzerrvvyy. Priemery diieenn sú podľaa 

pppppooooooožžžžžiiiiaaaaaadddaavvieekk záákkazníka.

Konečná výroba

Tu prebieha kompletizovanie výroby plecho-

vice do jej fi nálnej podoby. Odtiaľto zabalennnnnnnéééééééé 

plechovice putujú do skladov a potom pppppppppprrrrrriiiiiiiiiiaaaaa-

mo k zákazníkovi.

Kvalita výrobkov

Široký záber zákazníkov a sor-

timentu vyžaduje aj prvotried-

nu kvalitu výrobkov. Kontrola 

vstupnej kvality surovín idú-

cich do výroby a celý proces vý-

roby plechovice až po konečnú 

nakládku tovaru ku zákazníko-

vi sprevádza proces kontroly 

kvality výrobkov a surovín.

Nástrojáreň a elektrikári

V procese výroby, je treba vždy niečo obrúsiť, 

vysústružiť, spraviť novú súčiastku, privariť. 

Ako podporné stredisko toto zabezpečuje 

nástrojáreň. Podporné služby pre výrobu po-

skytuje tím elektrikárov.

Nástrojáreň a elektrikári

VV  pprrooccccceessssseeeeeeeeee vvvvvvvýýýýýýýrrrrrrroooooooobbbbbbyyyyyyy,,,  jjjjjjeeeee ttttttrrreeebbaa vvžžddyy nnniieeččččččoooo ooooobbbbbrrrrrrrúúússiiiiťťťťť,, 

vvyyysssúúússsstttttttttrrrrrrrruuuuuuužžžžžžžžiiiiťťťťťť,,,,, ssspppprrrraaaaaavvvvvviťť nnnoooovvúú ssúúčiaassttttkkkuu, pppprrrrrriivvvvvaaaaaaarrrriiťťťť... 

AAAAkkkkkkooooooooo ppppppppooooodddddpppppppppoooooorrrrrrrnnnnnnééé  ssttrreeddiisssskkoo ttooto zzzaaaabbeeeezzppppeeeeeččččččuuuuuujjee 

nnnnnnnnnnáááááááááásssssssttttttrrrooooojjjjjjáááááárrrreeeeeeňňňňňň..  PPPPPPoooooddppoorrnnéé sssllluužžbbyy ppree vvvvvýýýýýýrroooobbbbbbbuuuu pppppoooooo--

ssssssskkkkyyyyytttttuuuujjjjjeeeeee tttttttíímm eelleeeeekkkttrriikkáárroovv.



Sklady

Všetok vstup a výstup materiálov a tovarov, 

prebiehajú cez sklady, evidencia, uskladne-

nie, vychystávanie na nakládky, do výroby.

      Administratíva

Skupina administratívnych zamestnancov, ktorí zabezpečujú vnútorný chod 

administratívy – personálne, ekonomické, právne záležitosti. A činnosti prepo-

jené priamo na výrobu plánovanie, kvalita, technický úsek, predaj, nákup.

Sklady

VVššeettookk vvsstuuuupppppp aa vvýýsstttuuupppp mmmaatteerriiáálloovv aa ttovarov, 

pprreebbiieehhaajjjjúúúúúúúú ccceeeezzz sklaaddyyy,, eevviiddenncciia, uskladnee-

nniieee,, vvyyyyyyccccccchhhhhhhyysssttttáááávvaaniiee nnaa nakládky, ddoo  vvýroby.

      Administratíva

Skupina administtraattíívvnnyych zamestnannnnnnnccccccccoooooovvvvvvvvvv,, kkttoorrrríí zzzzaaaabbbeeeeeezzzzzzzzpppeeččuujjúú vvnnúúttttoooooooorrrrrrrnnnnnnnýýýý  cccchhhooooddd 

administratívy – ppeerssoonnááálne, ekonommmmmmmmmmmmmiiiiiicccckkkkkkkkkéééééééé, pprrááávvvvnneee zzzzááááááállllllleežžiittooosssssssttttttiiiiiii...  AAAAAAAAA ččččččččiinnnnnoooosssstttiii pppprrrreeeppppooo---

jené priamo na výrobu ppllááánovanieeeeeeeee,, kkkvvvvvvvvaaaaallitaa,, ttteeeecccchhhhnnnniiiicckkkkkkkýýýýýýý úússeeeeeeekkkk,,,  ppprrreeeedddaaajjj,,, nnnnáááákkkkuuuppp...



Hlavné informácie o škole

1923 vznik školy v Holíči, Štátna jednoročná hospodárska škola

1932 rozšírenie jednoročného vyučovania na dvojročné

1939 výstavba novej budovy školy + internátu

1957 rozšírenie štúdia na štvorročné s maturitou

2011 nový názov školy SOŠ Jozefa Čabelku

 nový odbor operátor tlače

2012 nadviazanie spolupráce s fi rmou 

 Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. 

 – odborná prax študentov operátor tlače

2013 90. výročie školy

Sídlo Holíč

Študenti 165 – 118 dievčat, 47 chlapcov

Spolupráca s fi rmou Silgan v Novom Meste

Študenti 1. – 4. ročník

Odborná prax vo fi rme Silgan v Novom Meste nad Váhom

Odmena mesačné motivačné štipendium

Internát a stravovanie

Internát Stredná zdravotná škola v Skalici

Izby 2 alebo 3 posteľové

Cena 23 Eur/mesiac

Stravovanie

Internátne raňajky/obed/večera – 40 Eur/mes.

Počas výučby obed – 1,20 Eur/mesiac

Školské aktivity

Školské športové aktivity

Posilňovňa

Telocvičňa  futsal

 fl orbal

 volejbal

 zumba

Lyžiarske výcviky

Ďalšie školské aktivity

Výlety

Divadelné predstavenia

Návštevy miest

Chmeľové brigády

Od šk.roku 2015/2016 – ERASMUS +



Prax vo fi rme Silgan Metal Packaging a.s.

Prax - pri ofsetových 

    tlačiarenskych strojoch

 - príprava tlače

 - oboznámenie sa s celou 

                          prevádzkou fi rmy 

 -  po ukončení školy maturitou 

                          poskytnutie pracovného miesta

Kurz na VZV

UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3457 K OPERÁTOR TLAČE 
Názov a adresa školy Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 10, 908 51 Holíč
Názov školského vzdelávacieho programu tlačiar
Kód a názov ŠVP 34 Polygrafi a a média
Kód a názov študijného odboru 3457 K operátor tlače
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk

KATEGÓRIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PREDMETOV
POČET TÝŽDENNÝCH VYUČOVACÍCH HODÍN V ROČNÍKU

1. 2. 3. 4. SPOLU
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18 14 13 11 56
Jazyk a komunikácia 6 6 8 8 28
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
prvý cudzí jazyk c) e) 3 3 3 3 12
konverzácia v cudzom jazyku c) e) 0 0 2 2 4
Človek a hodnoty 1 1 0 0 2
etická výchova/náboženská výchova c) g) 1 1 0 0 2
Človek a spoločnosť 2 2 1 0 5
dejepis 1 1 0 0 2
občianska náuka 1 1 1 0 3
Človek a príroda 3 1 0 0 4
chémia 2 0 0 0 2
biológia 1 0 0 0 1
geografi a 0 1 0 0 1
Matematika a práca s informáciami 3 2 2 1 8
matematika 1 2 2 1 6
Informatika c) i) 2 0 0 0 2
Zdravie a pohyb 3 2 2 2 9
telesná a športová výchova c) j) 3 2 2 2 9
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 13 19 21 22 77
Teoretické vzdelávanie 6 5 5 4 20
polygrafi a 2 2 0 0 4
polygrafi cké materiály 1 1 1 0 3
tlačové procesy 2 1 1 1 5
príprava tlače 1 1 2 2 6
ekonomika 0 0 1 1 2
Praktická príprava 9 14 16 18 57
grafi cký dizajn tlačových médií 1 2 1 2 6
aplikovaná informatika c),k) 0 0 1 2 3
administratíva a korešpondencia 2 0 0 0 2
odborný výcvik c), k) 6 12 14 14 46
S p o l u 33 33 34 33 133



Autoškola na SOŠ Holíč Fotoalbum školy



Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

Slovanská 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

www.silganmp.com
Grafi cká úprava a tlač: TISING, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom, Foto: Michal Macko


