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Chemický priemysel v Novom Meste nad Váhom 
 

Závod bol založený v roku 1933 ako Považská továreň na rastlinné tuky 
s charakterom výroby rastlinných jedlých tukov. Následkom veľkej hospodárskej krízy, ktorá 
postihla všetky európske štáty a v dôsledku zvyšovania záujmu o rastlinné pokrmové tuky, 
ktoré boli podstatne lacnejšie ako živočíšne, sa závod začína rozširovať.  

Denná výroba na konci 40. rokov v celom závode bola 10-15 ton, čo by v dnešnej 
dobe predstavoval objem výroby na jednej či dvoch výrobných linkách. Prvé výrobky 
neskoršieho sortimentu sa začali vyrábať v roku 1940, kedy bola postavená výrobňa mydiel 
a Považská továreň na rastlinné tuky ju odkúpila v roku 1941.  

Po znárodnení bol závod začlenený do STZ n.p. Bratislava a názov PALMA nesie od 
roku 1953. 
 V rokoch po oslobodení republiky sa začalo s náhradnou výrobou pracieho mydla.   

Koncom roka 1944 sa začalo vyrábať toaletné mydlo ANIČKA. Výroba v tých rokoch 
značne vzrástla, začalo sa s výrobou pracích práškov s názvom PRAČKA. Balenie výrobkov 
bolo vykonávané ručne. Výroba každým rokom stúpala. Vyrábali sa všetky druhy 
pokrmových tukov a olejov, pracie a toaletné mydlá a prášky na pranie. 
 V roku 1964 došlo k najväčšej zmene výrobného programu v novomestskom závode. 
Tradičná výroba rastlinných jedlých tukov a olejov bola presunutá do závodu v Bratislave. 
Výroba pracích mydiel, mydlových práškov a začínajúca výroba saponátových pracích 
prostriedkov sa sústreďuje v našom meste.  

V roku 1973 sa opäť začalo s výrobou toaletných mydiel. Došlo k inovácii toaletných 
mydiel v rámci národného podniku Palma. Začatie výstavby prevádzky na výrobu práškových 
detergentov v roku 1974 predstavovalo najrozsiahlejšiu investičnú akciu v histórii závodu 
PALMA. Účelom výstavby bolo vybudovať modernú prevádzku na výrobu práškových 
detergentov s vyššou produktivitou práce, ako náhradu za doterajšiu výrobu s nízkym 
stupňom mechanizácie a nie vhodným pracovným prostredím. 

V závode v Novom Meste nad Váhom sa koncentrovala výroba toaletných mydiel, 
pracích mydiel, čistiacich a pracích prostriedkov. 

Po roku 1989 (pri prechode na trhové hospodárstvo) sa problémom s odbytom 
a výrobou nevyhla ani Palma, vzrástla konkurencia, znížila sa výkonnosť slovenskej 
ekonomiky a došlo k zmene spotrebiteľského správania. 

1.10.1991 bol založený spoločný podnik HE"KEL - PALMA s.r.o. so sídlom v 
Bratislave na výrobu čistiacich a pracích prostriedkov.  

PALMA-TUMYS Bratislava, zaoberajúca sa výrobou mydla a bytovej chémie 
v závode v Novom Meste nad Váhom, vznikla 27. decembra 1991.  

V roku 1992 sa zmodernizovali výrobné zariadenia v Novom Meste nad Váhom za 
200 miliónov Kčs. Peniaze išli na linky na plnenie tekutých výrobkov, nové filtračné 
zariadenia, linky na balenie pracích práškov a na projekt výstavby vlastnej čističky 
odpadových vôd. 

Do roku 1993 pôsobila spoločnosť Henkel-Palma v rámci celého Československa. Po 
vytvorení samostatnej Slovenskej republiky si posilnila svoju pozíciu na slovenskom trhu 
a začala masívne exportovať do zahraničia. 
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V roku 1997 Palma-Tumys predala svoj podiel vo firme spoločnosti Henkel Palma 
a spoločnosť Henkel Austria Gruppe sa stáva 100 % vlastníkom firmy. Podnik začal 
odvtedy vystupovať pod novým názvom HE"KEL SLOVE"SKO spol.s r.o. 

V rokoch 2000 - 2004 nastali ďalšie pokroky v technickom a technologickom rozvoji: 
zaviedla sa výroba PET obalov s obsahom 5 a 10 litrov a výstavba technológie 
preesterifikácie tukov, ktorá umožňuje ešte výraznejšie rozvíjať zdravotnú hodnotu výrobkov. 

Závod v Novom Meste nad Váhom vyprodukoval v roku 2002 asi 29 tis. ton pracích 
práškov, pričom až 60 % bolo vyvezených do zahraničia. 

V roku 2003 predáva Henkel Slovensko výrobný závod na výrobu pracích práškov v 
Novom Meste nad Váhom novej spoločnosti - KEMATE" COSMETICS GmbH. Táto 
rakúska spoločnosť je významným výrobcom vysoko kvalitnej kozmetiky pre rôzne 
kozmetické spoločnosti. Kematen závod Henkel odkúpil za takmer 1,8 milióna €. 

V roku 2004 z výrobnej haly demontovali časť, ktorá bola dôležitou a nevyhnutnou 
časťou výroby chemických produktov. 

Začiatkom roka 2006 HENKEL oslavuje 130. výročie založenia a zároveň opúšťa 
Nové Mesto nad Váhom. 

1. júla 2008 došlo k zlúčeniu spoločnosti PALMA-TUMYS a.s. Bratislava so 
spoločnosťou PALMA Group, a.s. a začala pôsobiť pod názvom PALMA Group, a.s.. 

V súčasnosti sa vo firme Palma Group v Novom Meste sa vyrábajú a exportujú iba 
mydlové výrobky. 
 
Spracované v spolupráci s:  www.henkel.sk 

www.palma.sk 
www.nmnv.sk 
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Palma Group, a.s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


