
 

História výroby obalov v Novom Meste nad Váhom 

História a súčasnosť firmy Obal Vogel & Noot 
 

Počiatky budovania výroby plechových obalov na Slovensku spadajú do roku 1936, 
kedy bývalý riaditeľ Jozef Černý z Lemešíc zaviedol v Novom Meste nad Váhom výrobu 
plechových puzdier pre vojenské masky. Prevádzka bola umiestnená v Techne. Vo výrobe 
pokračoval aj počas vojny 1939-1945. Popritom vyrábal aj niekoľko druhov lakoviek. 

V roku 1943 bývalý majiteľ začal s výstavbou podniku na terajšom mieste. Výrobné 
zariadenie bolo postavené dočasne v skladoch až v roku 1946 po dokončení výrobnej haly sa 
zariadenia presunuli na určené miesta. Po oslobodení mesta sa masky prestali vyrábať a nastal 
rozmach vo výrobe plechových obalov.  

V roku 1947 sa zaviedla výroba ručne letovaných kilogramových konzervových 
obalov. Už v roku 1947 sa kúpila automatická linka Bliss na výrobu konzervových 
plechoviek. Od roku 1948 je linka v prevádzke. V období rokov 1945 - 1962 firma zakúpila 
strojné zariadenia do tlačiarne a automatické linky pre výrobu konzervových obalov v φ 72 
mm a rozšírila sa výroba kanistrov a štvorhranných plechoviek.  

Do roku 1948 bol počet zamestnancov pod hranicou 100, aby nepodliehal 
znárodneniu. Podnik bol však znárodnený 1.1.1949, hoci počet zamestnancov bol na úrovni 
90 a výroba predstavovala hodnotu celkom 2 mil. Kčs. V roku 1949 sa stav pracovníkov 
zvýšil na 120 a začala sa výstavba administračnej budovy.  

V roku 1951 bol závod pričlenený do novovytvoreného podniku OBAL, n.p. Praha. 
Riaditeľom závodu sa stal Martin Solovic. Došlo k zmene sortimentu, niektoré druhy 
výrobkov sa zrušili a naopak obaly pre potravinársky priemysel sa začali vyrábať vo veľkom 
množstve. V rokoch 1954-1955 sa postavila hala pre povrchové úpravy – lakovňa a tlačiareň. 
V roku 1961 bola lakovňa doplnená o ďalšiu lakovaciu linku. V rokoch 1962-1964 sa 
pristúpilo k rekonštrukcii výrobných priestorov, skladov, garáží, tlačiarní a cestných 
komunikácií v areáli závodu. Rekonštrukcia si vyžiadala náklady asi 16 mil. Kčs. V novej 
výrobnej hale boli nainštalované 2 automatické linky na výrobu plechových obalov na 
konzervy. 

V roku 1969 sa podnik v súvislosti so zriadením Ministerstva poľnohospodárstva 
a výživy SSR osamostatnil a jeho nadriadeným orgánom sa stalo priamo ministerstvo. 
V nasledujúcich rokoch sa pristúpilo k rozširovaniu výroby najmä obalov na konzervy, kedy 
boli zakúpené a nainštalované ďalšie 3 automatické linky. V týchto rokoch dochádza 
k podstatnému zvyšovaniu požiadaviek, a to najmä poľnohospodárskeho odvetvia. 
Požiadavky pokrýval podnik na takmer 70 % a preto sa v roku 1980 pristúpilo k dostavbe 
podniku v Novom Meste nad Váhom s nákladom 70 mil. Kčs. 

Od 1. januára 1976 rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR bol 
podnik pričlenený k Strojárňam potravinárskeho priemyslu n.p. Bratislava. 

Väčšina produkcie (asi 70 %) bola určená pre potrebu potravinárskeho priemyslu, 
zostatok pre potreby ostatných odvetví národného hospodárstva, napr. pre chemický 
priemysel.  

V roku 1990 došlo k zásadnej zmene technológie výroby konzervových obalov, keď 
letovacie zariadenia boli nahradené zariadeniami zváracími. 



Významnou zmenou v histórii firmy bol vznik firmy OBAL - VOGEL & "OOT a. 

s., ktorú v roku 1992 vytvoril Fond národného majetku SR predajom akcií firme VOGEL & 
NOOT Verpackungstechnik GmbH z Rakúska. Došlo k reštrukturalizácii výroby formou 
investovania so zameraním na rozšírenie sortimentu výroby, zvýšenia jej kvality a zlepšenie 
ekologických podmienok. 

Predmetom výroby dnešnej firmy OBAL - VOGEL & "OOT a. s. je výroba 
jemných plechových obalov a uzáverov na poháre. 
 
Súčasný výrobný sortiment tvoria: 

• konzervové obaly zvárané s možnosťou použitia odtrhovacieho viečka  
• konzervové obaly ťahané s možnosťou použitia odtrhovacieho viečka  
• technické obaly pre chemický priemysel s otvorom pre výlevku  
• kanistre s objemom 5; 8,5 a 10 litrov, vedierka 
• kónické veľkoobjemové plechovky pre potravinársky a chemický priemysel  
• viečka so závitovým uzáverom "Twist off" 
• okrasné obaly (nasadzovacie plechovky) s kovovým viečkom, s možnosťou použitia 

plastového viečka a drôteného uzáveru 
• okrasné obaly (nasadzovacie plechovky štvorhranné) s plastovým viečkom a drôteným 

uzáverom. 
 

Významným ocenením firmy OBAL - VOGEL & NOOT a. s. bolo udelenie ceny 
GOLD PACK  na medzinárodnom veľtrhu PRINTING ’99 za kolekciu ozdobných obalov na 
trvanlivé pečivo. 

V roku 2000 obalová asociácia SYBA, ktorá je členom World Packaging 
Organisation, udelila cenu "Najlepší obal roku 2000" výrobkom: 

Kruhová nasadzovacia plechovka 
Darčeková hranatá plechovka 
Veľkoobjemová plechovka pre chemický priemysel 

 
 

   
Areál podniku Obal v roku 1980 a v roku 2008 
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