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TUBAPACK oslavuje 45. výročie vzniku
Štyridsaťpäťročná história výroby
hliníkových a laminátových túb
sa v Žiari nad Hronom začal písať
presne 14. apríla 1973, kedy bola
vyrobená prvá hliníková tuba.
Myšlienka vyrábať tuby vznikla
v roku 1969, a to na podnet
vtedajšieho vedúceho prevádzky
kontroly prístrojov Ing. Jána Škodu.
Inšpiroval ho predovšetkým zámer
poskytnúť zamestnanie ženám.
Pôvodne bol spracovaný projekt
na umiestnenie 6 tubomatikov
do nových výrobných priestorov
budúceho Závodu druhovýroba,
no kvôli nedostatku finančných
prostriedkov začala výroba túb
podstatne skromnejšie, na jednej
linke. Prvú linku Tubomatic, ktorá
dodnes vyrába tuby, kúpili vo
vtedajšej
Nemeckej
spolkovej
republike od firmy HERLAN v
Karlsruhe. V roku 1970 ju nemecký
partner dodal do Závodu SNP,
no nemohli ju nainštalovať, lebo
hala, v ktorej mala byť umiestnená,
nebola dokončená. Termíny na
jej dokončenie sa posúvali, ani
v poslednom štvrťroku 1972 sa
nepodarilo priestory kompletne
pripraviť na montáž linky. Hala bola
pripravená až koncom marca 1973.

Prvá žiarska tuba
Presne 14. apríla 1973 bola vyrobená
prvá hliníková tuba. Najskôr to
boli vzorky túb pre Kozmetiku
Bratislava
pre
Ľaliovomliečny
krém. Hneď po týchto vzorkách
sa vyrábala prvá séria túb už pre
skutočné použitie, pre toho istého
zákazníka, s potlačou Dento Luxus.
O tejto slávnostnej chvíli písali
celoslovenské i lokálne médiá. Bol
to začiatok produkcie špecifického
hliníkového obalu v Žiari nad
Hronom. Počas prvého roka bolo
v pláne vyrobiť 12 miliónov túb, v
skutočnosti sa vyrobilo 4 053 716
kusov túb. Prvá linka bola schopná
vyrábať 80 túb za minútu, priemerov
od 25 do 40 mm so štvorfarebnou
potlačou.

Druhá linka
Z dôvodu nedostatku devíz sa pre
ďalšie rozširovanie výroby túb v
rokoch 1975-76 Strojobal Kolín a
Blanické strojárne Vlašim podujali
na výrobu domácich Tubomatikov.
Závod SNP kúpil od nich v roku
1975 jednu linku s rovnakým
výkonom, aký mala prvá linka
HERLAN. Montáž tejto automatickej
výrobnej linky sa začala koncom
apríla 1977.
Do bývalého Československa sa
dovážalo veľa túb zo zahraničia, ich
cena bola dvakrát vyššia, ako cena
hliníkovej tuby vyrobenej v Závode
SNP. Preto vtedajší podnikový
riaditeľ Ing. František Štulák
rozhodol, že podnik kúpi ďalšie
linky na výrobu hliníkových túb.

Roky 1983 – 1993.
Ďalších päť liniek
uvedených do výroby
Prvého decembra 1982 nastúpili
pracovníci BS Vlašim na montáž
liniek, ktoré už boli dodané
do Závodu SNP. Pracovali do
21.12.1982 aj počas sobôt a nedieľ.
Za tri týždne, za výdatnej pomoci
pracovníkov údržby druhovýroby,
stavebnej výroby a mechanika
Závodu SNP, poskladali tri linky
tak, že v ďalšej etape sa mohli linky

vyvažovať a pripraviť na zalievanie
kotviacich skrutiek betónom. Druhá
časť pracovníkov sa začala venovať
elektročasti. Oživovanie liniek
začalo v poslednej marcovej dekáde
1983, postupne sa dali do užívania
tri linky. Potom nasledovala montáž
štvrtej linky a otočenie dvoch
starších liniek. Všetky práce mali
byť hotové do konca polroka 1983,
no posledná zo štyroch nových
liniek bola daná do prevádzky až v
auguste a všetky linky mohli naplno
pracovať až v novembri. Posledná
linka kúpená z Protetiky Bratislava
sa oživovala začiatkom roka 1984.
Od roku 1984 sa vyrábali tuby na 7
linkách.
Nové linky znamenali výrazné
zvýšenie ročnej výrobnej kapacity
na 65 miliónov kusov túb. V
prevádzke obalová technika sa v r.
1984 vyrábalo 106 druhov túb pre
rozličné náplne s rôznymi názvami
pre 13 odberateľov.

Z domáceho
na zahraničný trh
Kým do roku 1990 boli vyrábané
tuby väčšinou pre slovenský trh, po
roku 1990 sa začalo expandovať aj
na zahraničný, kd e sa dnes vyváža
až 95% produkcie. V deväťdesiatych
rokoch sa exportovali tuby napr.
aj do Ázie, Saudskej Arábie, či
Ameriky.

Roky 1993 – 2003.
Laminátové tuby
V roku 1993 prišiel pokles dopytu
po hliníkových tubách na zubné
pasty a krémy. Klasickí európski
výrobcovia produktov balených
do týchto obalov začali používať
tuby laminátové. Postupne sa pre
tento prechod rozhodlo až 95%
európskych výrobcov. V profit
centre Tuby (reorganizáciou sa v
ňom osamostatnila výroba túb v roku
1996, kedy vzniklo 5 profitcentier
Alufinalu, a.s., ako pokračovateľa
Závodu hutníckej druhovýroby
založeného v roku 1991) sa
tento obalový boom podpísal na
poklese produkcie hliníkových
túb zo 75 miliónov ročne na 50
miliónov kusov. Táto skutočnosť
nebola v žiarskej tubárni prijatá
apaticky. V roku 1997 PC Tuby
rozšírilo produkciu aj o laminátové
tuby, vyrábané na progresívnom
vysokovýkonnom plnoautomatickom
zariadení. Vedenie ZSNP a Alufinalu
sa rozhodlo pre rozšírenie výroby
o laminátové tuby vo vlastnej réžii.
Nové zariadenie na ich výrobu si
vyžiadalo 38 miliónov korún. Linku
dodala švajčiarska firma AISA. Pri
2 zmennej prevádzke bola linka
schopná ročne vyprodukovať 16

miliónov kusov túb priemeru 25 až
40 mm s použitím fólie s hliníkovou
(ABL) alebo polyetylénovou bariérou
(EVOH). Koncom roka 2001
sa inštalovala zrkadlovo k prvej
linke druhá linka AISA na výrobu
laminátových túb väčších priemerov
50 mm. Od augusta 2002 sa začali
na druhej laminátovej linke vyrábať
laminátové tuby s polyetylénovou
bariérou. Na linke č. 2 sa vyrábali
tuby v priemere 50 mm najmä pre
zahraničných odberateľov v NSR,
pre náplne ako boli Nutella a
mliečne výrobky.
Vo februári 1991 začali v žiarskej
tubárni vyrábať tuby určené novému
odberateľovi – Milex Trnava pre
detské sladené mlieko KOMI.
Sladené zahustené mlieka KOMI
a ČOKOMI hodnotiaca komisia
ocenila na Agrokomplexe v roku
1997. Mliekam KOMI a ČOKOMI
udelila Zlatý kosák.

Privatizácia ZSNP
1. apríla 2002 vznikol z PC TUBY
odčlenením z odštepného závodu
Alufinal závod TUBY. V druhej
polovici roka 2002 prešiel ZSNP,
a.s., privatizáciou. Bola to historická
udalosť, ktorá vyvolala celý rad
ďalších zmien. Novým majiteľom
ZSNP, a.s., sa stala private equity
skupina Penta. Jej zámerom
nebolo dlhodobo rozvíjať výrobné
činnosti, ale zreštrukturalizovať
ich a postupne predať. Výroba
túb zo začiatku nepatrila do core
businessu, do ktorého by nový
majiteľ mienil výraznejšie investovať.
Neskôr sa pozícia výroby túb
zmenila a v roku 2005 bol závod
Tuby jedným z troch rozhodujúcich
výrobných závodov ZSNP, čo ale
neznamenalo, že by začal do výroby
túb investovať. V tom istom roku bolo
ustanovené, že z rozhodujúcich
závodov budú vytvorené samostatné
akciové spoločnosti. Výroba túb
sa pod novým názvom TUBAPACK
stala akciovou spoločnosťou v
nasledujúcom roku. Do predaja
sa spoločnosť TUBAPACK dostala
ako jedna z posledných výrobných
činností, po približne štyroch
rokoch od vstupu Penty do ZSNP.
Najvyššia výroba hliníkových túb
za éry Závodu SNP bola v roku
2004 a to 113 mil. a laminátových
túb 25 mil. kusov. V tom roku bol
zaznamenaný najvyšší zisk v závode
TUBY v dovtedajšej histórii a to vyše
53 mil. Sk.

Roky 2003 – 2013. Ako
vznikol názov TUBAPACK
V
novembri
2004
začali
zamestnanci v ZSNP uvádzať do
života novú marketingovú líniu pre
všetky výroby. Pre výrobu túb bola
vytvorená značka TUBAPACK.
Krst novej značky sa uskutočnil na
firemnom dni závodu TUBY, 25.
a 26.11.2004 v Banskej Bystrici.
Ako produktová značka sa začala
používať od 1.1.2005.

Nový majiteľ – ŽHS, a.s.
Od mája 2006 patrí spoločnosť
TUBAPACK do skupiny spoločností
ŽHS (Žiarska hutnícka spoločnosť),
ktorá ju získala kúpou od
predchádzajúceho majiteľa ZSNP.
Po roku 1990 sa rozpadol domáci
trh, na ktorý smerovala väčšina
žiarskych túb. Z toho dôvodu
v roku 1991 klesla produkcia

vychádzame už 62 rokov

výroby takmer na polovicu. S týmto
šokovým stavom sa manažéri výroby
túb i ZSNP dokázali v krátkom
čase vysporiadať. V priebehu
jedného roka sa preorientovali
a získali zahraničných odberateľov.
V polovici roku 1993 už bola výroba
na maximálnom výkone.
Za
necelých
osem
rokov
v pôsobnosti ŽHS sa TUBAPACK
zmenila k lepšiemu tak výrazne,
že sa to nedá porovnať so žiadnym
obdobím histórie výroby túb.
Pokračovania v tejto výrobe sa
v TUBAPACKu ujal mladý dynamický
kolektív šikovných ľudí, ktorý sa
s veľkou dávkou invencie podujal
vybudovať silnú firmu, vytvoriť
z TUBAPACKu najpreferovanejšiu
a najuznávanejšiu spoločnosť,
poskytujúcu komplexný servis
v oblasti výroby hliníkových
a laminátových túb v Strednej
Európe. S týmto cieľom zrealizoval
viacero významných projektov,
medzi ktoré patrí najmä inštalácia
novej plnoautomatickej linky za 7
mil. eur, ktorá je svetovou špičkou
v tejto oblasti. TUBAPACKu
umožnila zvýšiť kapacitu približne
o štvrtinu a zároveň rozšíriť
sortiment o kónické tuby. Výrazne
sa investovalo aj do modernizácie
pôvodných liniek a do zlepšenia
pracovného prostredia, zásluhou
čoho je dnes žiarska výroba túb
plne konkurencieschopná - stala sa
popredným európskym výrobcom
túb a túto pozíciu si udržiava.

Nová špičková linka
Výrazné zvýšenie výrobnej kapacity,
približne o štvrtinu, priniesla nová
linka na výrobu túb - Tubomatic
200. Prvú tubu na tejto linke vyrobili
11.11.2011. Je to najmodernejšia
plnoautomatická linka, ktorá má
všetko, čo je z hľadiska súčasného
rozvoja v oblasti výroby takýchto
liniek k dispozícii. Jej kapacita
a výrobná rýchlosť až 200 túb
za minútu znamená objem, ktorý
vyrobia takmer až tri pôvodné linky
spoločnosti TUBAPACK. Produkuje
tuby s priemermi 25 až 40 mm,
dokáže vyrobiť tuby dlhé 210 mm,
kým pôvodné linky sú schopné
vyrobiť tuby maximálnej dĺžky 195
mm. V porovnaní s pôvodnými
linkami vyrába tuby trojnásobne
rýchlejšie. Umožňuje potlač až 8
farieb, čo je oproti možnostiam
pôvodných liniek dvojnásobok.
Jej súčasťou je aj kónusovacie
zariadenie, ktoré upravuje tuby

do kónického tvaru, čo znamená,
že sa vkladajú jedna do druhej,
a preto je skladovanie a doprava
neporovnateľne úspornejšia. Nová
linka balí tuby automaticky.
Projekt „Zavedenie inovatívnej
technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBAPACK, a.s. pri výrobe hliníkových
túb“ predstavoval investíciu vo výške
7 000 000 eur. Polovicu finančných
prostriedkov získala spoločnosť TUBAPACK z fondov EÚ, Operačného
programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast. Druhú polovicu
investovala z vlastných zdrojov, pričom ďalšie vlastné zdroje vynaložila
na práce, ktoré si nová linka vyžiadala.

V jubilejnom roku ďalšia
linka
V roku 40. výročia výroby prvej tuby,
v roku 2013, kúpila spoločnosť
TUBAPACK ďalšiu linku na výrobu
hliníkových túb, ktorá zvýšila výrobné
kapacity spoločnosti a rozšírila
výrobné portfólio o 19 mm tuby.
Investícia v konečnom dôsledku
predstavuje hodnotu 1 000 000
eur. Za štyridsať rokov výroba túb v
Žiari nad Hronom výrazne pokročila.
Dnešná spoločnosť TUBAPACK
patrí
medzi
najvýznamnejších
stredoeurópskych
výrobcov
túb s pevnou pozíciou najmä
na zahraničnom trhu zásluhou
vysokej kvality výroby založenej na
dlhoročnej tradícii, skúsenostiach a
know-how.
Jej rast a rozširovanie výroby ilustrujú
historické skutočnosti, investície,
modernizácia, inovácie, spomienky
ľudí, ktorí výrobu túb začínali a
viacerí z nich jej venovali celý svoj
pracovný život. Od roku 2006, kedy
spoločnosť TUBAPACK prevzal nový
majiteľ, spoločnosť ŽHS, chytila
výroba túb druhý dych. Za krátke
obdobie sa zmenila na modernú a
efektívnu firmu, v ktorej sa všetky
oblasti činnosti posunuli na výrazne
vyššiu úroveň. Najmä v záujme
zvýšenia konkurencieschopnosti a
budovania dlhodobých korektných
vzťahov so zákazníkmi. Výroba
túb v Žiari nad Hronom má nové
perspektívy
zásluhou
nového
majiteľa, ktorého stratégiou je podľa
vyjadrenia generálneho riaditeľa
spoločnosti
TUBAPACK
Ing.
Richarda Pittnera, MBA rozvíjať a aj
naďalej modernizovať výrobu tohto
výnimočného obalového produktu.

