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O NÁS A NAŠICH MOŽNOSTIACH
Vyberte si nás ako svojho
dodávateľa
Prečo práve nás?
• Lebo sme spoľahliví, kreatívni a ideme v ústrety
našim zákazníkom.
• Sme všestranní. Máme veľmi širokú ponuku
služieb a výroby: grafická a potlačová dielňa,
montážna dielňa, krajčírska dielňa, cukrárenská dielňa, baliaca dielňa ale aj ručná
kreatívna dielňa naplnia očakávania aj tých
najnáročnejších zákazníkov. Vieme sa prispôsobiť aj atypickým požiadavkám.
• Aktuálne k 31.8.2021 zamestnávame 42 ľudí
(z toho 34 so zdravotným znevýhodnením(ZZ)).
Zamestnávame prevažne ľudí so ZZ, ktorí vykonávajú pre firmy pravidelne i jednorazovo služby
a práce na rovnakej profesionálnej úrovni ako
zdraví ľudia, vytvárame a uspôsobujeme pracovné prostredie a podmienky pre nich tak, aby aj
ľudia so ZZ mohli byť užitoční a prospešní. Väčšina z nich je v normálnych neprispôsobených pracovných podmienkach nezamestnateľná.
Od 1.7.2021 sme prešli pre nás veľkou zmenou
a tým je zmena štatútu z pôvodne chránenej dielne na ,,registrovaný sociálny podnik,,. Táto zmena so sebou prináša aj ďalšie nové výhody pre našich klientov.
• pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky
ale aj subjekty verejnej správy, ktoré nie sú zároveň zdaniteľnou osobou, je fakturovanie našich
produktov a služieb s 10 % sadzbou DPH
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SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.
máme zavedený a certifikovaný systém
manažérstva kvality podľa
STN EN ISO 9001 : 2016
máme štatút registrovaného sociálneho
podniku (RSP)
sme partnerom verejného sektora
a sme registrovaní na Úrade pre verejné
obstarávanie v zozname hospodárskych
subjektov reg.č.2019/3-PO-F129 ako
dodávateľ pre verejné obstarávania
máme povolenie k cukrárenskej výrobe
sme členom Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov

• pre RSP je výhodou zavedenie tzv. "verejných
obstarávaní so sociálnym hľadiskom" ( § 10 ods.
7 Zákona č. 343/2015 Z. z. ) V prípade, ak obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ v jednom kalendárnom roku začal alebo realizoval 10 a viac
verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), tak je povinný s účinnosťou od
1.1.2020 minimálne v 6 % týchto obstarávaní
použiť tzv. sociálne hľadisko buď v predmete zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy
alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Sme tu pre vás po celý rok a pre každú príležitosť: MDŽ, MDD, firemné a športové dni, kongresy, výstavy, Vianoce. Radi Vám pomôžeme
s výberom vhodného produktu alebo služby.
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O NÁS A NAŠICH MOŽNOSTIACH
Ušetrite náklady
prostredníctvom
náhradného plnenia

Podľa Zákona 5/2004 o službách a zamestnanosti,
je každá spoločnosť zamestnávajúca viac ako
20 zamestnancov povinná zamestnať 3,2%
zdravotne postihnutých občanov (z celkového
priemerného počtu zamestnancov za rok). Pokiaľ
ich nezamestnávate, ste povinní odviesť odvod za
nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške
0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu
Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka
a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho
kalendárneho roka.
Alebo môžete zadať objednávku nám – registrovanému sociálnemu podniku na výrobu, poskytnutie služieb, prípadne aj zhodnotenie tovaru
(reklamné predmety a textil) formou potlače.

Objednať si tovar v registrovanom
sociálnom podniku je oveľa výhodnejšie, ako zaplatiť odvod, a nič
nezískať.
Za rok 2021 je potrebná výška náhradného
plnenia aspoň 1185 € za každého chýbajúceho
zamestnanca so zdravotným postihnutím, je to
o 148 € menej ako odvod vo výške 1333 €.
Každý rok sa táto suma zvyšuje, je vypočitaná
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku.

REFERENCIE:

MONTÁŽNA DIELŇA
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MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTOV
A PRÍSLUŠENSTVA PODĽA DOKUMENTÁCIE
SKLADANIE A TRIEDENIE DROBNÝCH
PRODUKTOV, SKRUTKOVÝCH ZOSTÁV
KOMPLETIZÁCIA VZORKOVNÍKOV
REZANIE VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLOV
RENOVÁCIA TONEROV
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BALIACA DIELŇA

DARČEKOVO ZABALÍME NAMI DODÁVANÉ:
VIANOČNÉ KOLEKCIE
PRALINKY
SYPANÝ ČAJ
KÁVU
SUŠENÉ OVOCIE A ORIEŠKY
ČAJOVÉ PEČIVO

PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA BALÍME
DO KRABIČIEK A INÝCH OBALOVÝCH
MATERIÁLOV TIETO PRODUKTY:
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
LIEKY
BIO PRODUKTY
MED A INÉ

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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GRAFICKÉ
SLUŽBY

Našou snahou je vytvoriť obraz Vašej spoločnosti v každom grafickom vyjadrení.
Podľa Vašich predstáv a podkladov Vám vyhotovíme grafický návrh želaného produktu.
Máme k dispozícii rôzne technológie, ktorými
Vám zabezpečíme tlač podľa pripraveného návrhu a možnosti daného predmetu.

REKLAMNÉ PREDMETY
A TEXTIL

Široký výber produktov nájdete v e-shopoch
a katalógoch na našom webe www.schd.sk
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GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

GRAVÍROVANIE
A REZANIE LASEROM

Najvhodnejšie materiály na gravírovanie sú drevo,
kovy a eloxovaný hliník. Laserom režeme niektoré
materiály (preglejka, plexisklo, koža, guma a väčšinu plastov).

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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UV TLAČ

UV tlačiareň dokáže plnofarebne nanášať farbu
spolu s lakom a bielou farbou. Je vhodná pre predmety s rovným povrchom z materiálov ako plast,
papier, drevo.
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GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

VEĽKOFORMÁTOVÁ
DIGITÁLNA TLAČ

Veľkoformátová digitálna tlačiareň s rezacím plotrom dokáže tlačiť: banner, billboard, roll-up, poster, obraz, samolepky/fólie, polep (autá, výklady)
a je potrebná pri výrobe rôznych prezentačných
systémov.

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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SIEŤOTLAČ

Ideálny spôsob ako potlačiť veľké množstvo textilu, tašiek alebo iných textilných produktov. Jediný
limit je počet farieb grafickej predlohy. Pri niektorých produktoch je možná tlač aj na plast či papier.
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GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

DIGITÁLNA TLAČ

Tlačoviny v nízkych nákladoch dokážeme tlačiť až
na 360 g papier a formát SRA3 (320 x 450 mm). Pri
väčšom objeme zabezpečujeme ofsetovú tlač.

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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TAMPÓNOVÁ TLAČ

Rýchle riešenie pre potlač veľkého počtu predmetov s menším množstvom farieb grafického motívu. Najčastejšie sa potláčajú perá, ceruzky, USB
kľúče, otvárače, prívesky, zapaľovače a mnoho ďalších drobných predmetov.
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GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

SUBLIMÁCIA

Technika tepelného prenosu farieb na špeciálne
upravený povrch predmetov alebo textil z polyesteru. Výsledkom je plnofarebný motív vytvárajúci
dojem celistvosti s daným materiálom.

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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NAŽEHĽOVANIE

Najväčšou výhodou je prijateľná cena už od nízkeho počtu kusov. Najčastejšie sa využívajú Flex,
Flock a rôzne glitrové fólie. Možnosťou je aj potlačiteľný Flex vhodný pre plnofarebnú tlač. Nažehľovanie je vhodné na bavlnený textil a polyester.
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GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

DIGITÁLNA PLNOFAREBNÁ
TLAČ TEXTILU

VÝŠIVKA

Vyšíva sa na akýkoľvek textilný výrobok. Podmienkou je možnosť upnutia výrobku do špeciálneho
rámu a vhodnosť loga alebo motívu.

Detailná potlač s vysokým rozlíšením vhodná na
väčšinu tričiek (bavlnené, zmesové), mikiny, tašky,
montérkové súpravy a mnoho ďalších textilných
výrobkov. Špeciálna tlačiareň umiestňuje farbu
priamo na vlákno textílie. Výsledkom je kvalitne
zobrazená detailná grafika.

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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RAZBA

Elegantné označenie predmetov z kože, koženky
alebo papiera prostredníctvom raznice a tlaku.
Najčastejšie sa využíva pri diároch, peňaženkách,
obaloch. S metalickou fóliou je možné docieliť napríklad zlatý či strieborný vzhľad.
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GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

VÝROBA
NA ZÁKAZKU

ODZNAKY / BUTTONY
PRÍVESKY
MAGNETKY
ŽIVICOVÉ NÁLEPKY
3D TLAČ SÚČIASTOK A MODELOV

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA
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KALENDÁRE
DIÁRE

Výroba individuálnych nástenných a stolových kalendárov. Špecifikujte si rozmer, typ, farby a obrázky. Diáre môžete mať s vlastným obalom. Alebo využite katalógovú ponuku a pomocou našich
technológií Vám zabezpečíme potlač.
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KRAJČÍRSKA DIELŇA

PRACOVNÉ OBLEČENIE A ROVNOŠATY
TALÁRE A ČIAPKY
TAŠKY A VRECKÁ
ŠPORTOVÉ OBLEČENIE
OCHRANNÉ RÚŠKO NA TVÁR

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA
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MEDOVNÍKY
ČAJOVÉ PEČIVO
SLANÉ PEČIVO
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RUČNÁ KREATÍVNA VÝROBA

DREVENÉ A LÁTKOVÉ OZDOBY
KRESLENÉ POZDRAVY
RUČNE ROBENÉ SVIEČKY

ŠPECIÁL: VIANOCE
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Čas plynie veľmi rýchlo a ku koncu roka prichádza
príležitosť poďakovať sa klientom, zákazníkom, kolegom a priateľom malým darčekom.
Každoročne pripravujeme pestrú vianočnú ponuku a veríme, že aj tento rok Vás niečo osloví a našimi darčekmi urobíme radosť.
Už počas roka nás môžete kontaktovať s Vašimi predstavami, nápadmi a inšpiráciami, alebo
počkajte na vianočnú ponuku, ktorú Vám predstavíme v septembri.

MONTÁŽNA DIELŇA

BALIACA DIELŇA

KRAJČÍRSKA DIELŇA

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

Adresa prevádzky
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.
Sládkovičova 10C
Piešťany 921 01
schd@schd.sk 0911 415 613
www.SlovenskaChranenaDielna.sk

GRAFICKÁ A POTLAČOVÁ DIELŇA

Miriam Valovičová
+421 911 415 612
valovicova@schd.sk
Martina Marienčiková
+421 911 415 617
mariencikova@schd.sk

RUČNÁ KREATÍVNA VÝROBA

Daria Bálintová
+421 911 415 601
balintova@schd.sk
Peter Masarik
+421 911 415 605
masarik@schd.sk

Marta Krommelová
+421 911 415 606
krommelova@schd.sk
Miloš Dvořák
+421 905 478 948
dvorak@schd.sk

