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MOMENTKA

Svet prežíva digitálnu revolúciu. Ako sa premieta do nášho 
každodenného života? Ako nové digitálne možnosti ovplyvňujú biznis, 
ekonomiku i celú spoločnosť?

Platforma Alter Eko, na ktorej sa od roku 2011 pravidelne stretávajú 
špičkoví ekonómovia, biznismeni a akademici, vydala tento rok štúdiu 
„8 megatrendov, ktoré (z)menia svet". V nej analyzujú hlavné globálne 
trendy, ktoré principiálne menia našu spoločnosť.
Jedným z globálnych megatrendov, ktoré štúdia uvádza, je technologická 
revolúcia. K nej autori štúdie okrem iného uvádzajú: „V súčasnosti má 
tretina populácie na zemeguli vo vrecku počítač s väčšou kapacitou 
a rýchlosťou, než akou disponovali stroje pomáhajúce NASA pristáť 
na Mesiaci. V roku 2021 by mali mať prostredníctvom smartfónu 
k dispozícii porovnateľný potenciál už dvaja ľudia z piatich.

Ruka v ruke s tým ďalej porastie (nielen) hospodárska sila platforiem 
a technologických spoločností, ktoré sa už dnes môžu, čo do počtu 
užívateľov, smelo porovnávať s najľudnatejšími krajinami sveta. Dáta 
v rukách najväčších technologických spoločností umožňujú predvídať 
a ovplyvňovať správanie stoviek miliónov ľudí. "

Štúdia poukazuje na fakt, že virtuálny svet vytvoril nové početné 
komunity, ktoré svojím rozmerom prevyšujú úroveň štátov. 
Najpočetnejšou svetovou komunitou je Facebook s takmer 1,6 mld. členov. 
Až na druhom a treťom mieste sú najľudnatejšie štáty sveta – Čína 
a India s 1,4, resp. 1,3 mld. členov/obyvateľov. Na ďalších miestach sú 
však už výhradne virtuálne komunity – YouTube (1 mld.), WhatsApp 
(1 mld.), WeChat (650 mil.), Alibaba (407 mil.) atď. V prvej desiatke 
najpočetnejších svetových komunít by sme našli 3 štáty (okrem Číny 
a Indie ešte USA) a 7 virtuálnych komunít.

Celú štúdiu možno voľne stiahnuť na portáli Alter Eco (www.altereko.info).

Informácie prevzaté z portálu Alter Eco, www.altereko.info

technologická revolúcia
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budúcnosť patrí 
plne automatizovanej 

autonómnej tlači

priebehu posledných desia-
tich rokoch sa v tejto oblasti 
udialo mnoho zmien, ktoré 
celosvetovo viedli k zhruba 
zdvojnásobeniu celkovej pro-
duktivity archových ofseto-
vých strojov. Tam, kde bol 
predtým celkový ročný výkon 
stroja 10 – 15 miliónov archov, 
je teraz bežne 20 – 30 mil. 
archov. V situácii, keď prie-
merný náklad tlačových záka-
ziek dlhodobo klesá, to však 
logicky znamená, že celkový 
počet spracovávaných záka-
ziek na jednom stroji rapídne 
stúpa. Navyše celé polygrafic-
ké odvetvie čelí v poslednom 
desaťročí obrovskému konku-
renčnému tlaku. Ceny tlačo-
vín a marže klesli dramaticky 

dole a tlačiarne boli nútené na novú situáciu zareagovať. Preto-
že predajnú cenu tlačovín jednoznačne diktuje trh, väčšina 
progresívnych tlačiarní pochopila, že cesta k marži a zisku vedie 
cez úspory vo výrobe, respektíve k racionalizácii celého biznisu.

Čo to konkrétne znamená? V krátkom čase vedieť spracovať 
veľké množstvá malých zákaziek, prípravné časy stlačiť na mini-
mum, výrazne znížiť počet rozjazdových archov a minimalizovať 
nestabilitu v priebehu tlače, teda chybovosť produkcie. 

Koncept Push to Stop
Dodávatelia technológií už kráčajú po tejto ceste veľa rokov. 
Firmou, ktorá sa týmto smerom vydala ako prvá a ktorá už dáv-
no ponúka technológie podporujúce tento spôsob riadenia 
polygrafickej výroby, je Heidelberg. Heidelberg už dávno prišiel 
s automatizáciou a racionalizáciou výroby. Na poslednom veľ-
trhu drupa predstavil komplexný koncept maximálne efektívnej 
polygrafickej výroby – Push To Stop. 

Push To Stop v skratke znamená princíp, keď stroj perma-
nentne tlačí a je prerušovaný len na nevyhnutne krátky čas (vý-
mena dosiek, založenie papiera, farby, údržba stroja atď.). Zá-
kazky nasledujú jedna za druhou v ideálnom poradí tak, aby 
prípravy na ne boli čo najjednoduchšie. Prakticky všetky para-
metre stroja sa nastavujú automaticky. A nielen to, stroj sa ria-
di a kontroluje sám, spracováva údaje o zákazkách, navrhuje 
optimálne riešenie (napr. radenie zákaziek v určitom poradí) 
a tlačiar je tak „iba asistent“, ktorý zasahuje len v prípade, keď 
je to nevyhnutné. Dostávame sa tak ku konceptu autonómnej 
tlače. Podobne, ako sa v automobilovom priemysle testujú autá, 

Nie je žiadnym tajomstvom, že o produktivite a s ňou 
spojenej profitabilite sa v ofsetovej tlači už dávno 

nerozhoduje pri samotnom procese tlače. O tom, či je 
ofsetová tlač efektívna a zisková, rozhodujú neproduktívne 
„medzery“ medzi tlačou zákaziek, teda zvládnutie príprav 

a celková miera využitia stroja a úspory materiálu.

v ktoré samy riadia a vyhodno-
cujú dopravné situácie.

Speedmaster CX 102  
a Push To Stop

Základom systému Push To 
Stop je integrácia tlačového 
stroja do riadiaceho a výrobné-
ho workflow, plná automatizá-
cia procesov, zber a vyhodno-
covanie informácií zo stroja 
a jeho plne autonómne riade-
nie. Z tohto dôvodu musí byť 
stroj vybavený mnohými plne 
automatickými prvkami. Stroj 
je napríklad vybavený 

„o produktivite 
tlačového stroja 
rozhodujú 
predovšetkým 
neproduktívne 
m̦edzery‘ medzi 
zákazkami.“
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systémom inteligentného 
riadenia zákaziek Intellistart. 
Intellistart má prehľad o všet-
kých zákazkách v tlačovom 
rade a  optimalizuje prácu 
s nimi (napr. určuje ich pora-
die). Nachádza najkratšiu cestu 
k zmene zákazky a už v priebe-
hu tlače jednej zákazky sa pri-
pravuje na novú. Pri zmene na 
novú zákazku automaticky 
podnikne nutné kroky (umytie 
gúm a valcov, zmeny tlaku, 
nastavenie nakladača, vyklada-
ča, rozfuku atď.) a tam, kde 
potrebuje asistenciu tlačiara, si 
to vyžiada (založenie dosiek, 
výmena papiera atď.). Celá prí-
prava na novú zákazku prebie-
ha plne automaticky, pri bež-
ných zákazkách do 3 minút 
a s minimom zásahov tlačiara!

Riadenie a kontrola kvality 
sú tiež plne automatické. Stroj 
je vybavený systémom Inpress 
Control na in-line spektrofoto-
metrické meranie farebnosti 
a sútlače. Meranie archov tak 

prebieha priamo v stroji a pri plnom chode, takže nie je potrebné 
stroj zastavovať a vyberať arch na premeranie. Namerané hodnoty 
(farebnosť i sútlač) sa analyzujú automaticky a stroj sám urobí korek-
cie (farebnosti aj sútlače). Plne automaticky a na niekoľkých archoch 
tak dôjde k perfektnému zafarbeniu a nastaveniu registrov. Stroj 
sám deteguje začiatok dobrej produkcie, automaticky do stohu 
nastrelí štítok a rozbehne sa na plnú rýchlosť. Koniec zákazky opäť 
označí nastrelením štítka do stohu. Po ukončení zákazky spustí 
automatické simultánne umývanie gúm a tlakových valcov a pri-
praví sa na ďalšiu zákazku. A tak ďalej a tak ďalej. 

Tlačiar má perfektný prehľad o aktuálnej zákazke a jednotlivých 
procesoch a pochopiteľne môže kedykoľvek zasiahnuť. Má tiež pre-
hľad o ďalších zákazkách v tlačovom rade, kde ich môže byť súčas-
ne uložených až 30. Ale pozor, toto nie je teória z heidelbergských 
laboratórií. Toto je bežná prax desiatok a stoviek tlačiarní. A nie-
ktoré z nich sú neďaleko v Čechách. 

„meranie 
hárkov 
pri korekcii 
farebnosti 
a sútlače 
prebieha priamo 
v stroji 
a pri jeho plnej 
prevádzke.“

Automatické simultánne umývanie gúm 
a tlakových valcov so spotrebou iba 2 cl čistiaceho 
roztoku na premytie tlačových gúm. Speedmaster 
CX 102 má nielen nízku spotrebu materiálov, 
ale okrem toho chráni životné prostredie. 

Príprava zákazky za 3 minúty, iba 60 
nábehových hárkov a okamžité zafarbenie 
na menej ako 30 hárkoch. Speedmaster CX 102 
s vybavením Push To Stop šetrí čas,  
materiál aj peniaze. 

Centrálny riadiaci pult Press Center je okrem iného vybavený 
systémom automatickej správy zákaziek Intellistart. 
Ten samostatne a plne automaticky spravuje tlačový rad 
zákaziek a stroj pripravuje na nasledujúcu zákazku.
Prípravy tak v praxi trvajú cca 3 minúty a až na niekoľko 
výnimiek (napr. výmena dosiek) prebiehajú plne automaticky.

„príprava stroja cx 102 prebieha 
pri bežných zákazkách do 3 minút 
a s minimom zásahov tlačiara.“

Hlavné vlastnosti CX 102:
• robustná konštrukcia, žiadne vibrácie
• automatické nastavenie nakladača a vykladača podľa typu 

papiera (vzduch, náložky, brzdy...)
• centrálny podtlakový pás
• dotykový ovládací displej na nakladači
• plne automatické upnutie dosiek (za menej ako 2 minúty)
• plne automatické súčasné umývanie gúm a tlakových 

valcov (oboje za menej ako 1,5 min.)
• iba 2 cl čistiaceho roztoku na jeden umývací cyklus
• ovládací pult s projekčnou plochou Wallscreen
• systém inteligentného riadenia zákaziek Intellistart
• in-line spektrofotometrický systém Inpress Control 

na riadenie farebnosti a sútlače priamo v stroji 

Benefity pre užívateľa: 
• plne automatizovaná príprava zákazky
• krátke prípravné časy (bežné zákazky do 3 min.)
• veľmi nízka makulatúra
• veľmi stabilná kvalita produkcie
• plne automatizovaná kontrola kvality
• široká škála materiálov vhodných na potlač

In-line spektrálny systém Inpress Control, ktorý je umiestnený priamo 
v tlačovom stroji, umožňuje plne automatické riadenie farebnosti 
a sútlače pri plnej rýchlosti tlače. Okamžite, s minimom rozjazdových 
archov a bez zásahu tlačiara, je zákazka perfektne vyfarbená 
a so stopercentnou sútlačou.

Plne automatické upnutie dosiek Autoplate Pro znamená výmenu 
všetkých dosiek na stroji za menej ako 2 minúty. Súčasné umývanie 
gúm a tlakových valcov nezaberie viac ako 1,5 minúty.

Speedmaster CX 102 v sebe kombinuje to najlepšie z osvedčeného 
radu CD a najvyspelejšej technológie strojov XL. Výsledkom je 
všestranný a veľmi úsporný stroj na efektívne spracovanie veľkého 
množstva rôznorodých zákaziek.

magazín heidelberg 59
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kapitalistom  
môžete byť aj 

s filozofiou hipisáka
Z malej printovej agentúry, zrodenej na vysokoškolskom internáte v Mlynskej doline,  

sa stala neveľká tlačiareň. Potom trošku väčšia... Kedy nastal zlom, keď sa rozrástla na firmu 
so zhruba 30 zamestnancami a vlastným „vozovým parkom“? Generálny a obchodný riaditeľ 

bratislavskej spoločnosti 2imPress, s.r.o., Marek Bobák mal od začiatku možnosť určovať 
filozofiu firmy, ale jej prerod pred vyše tromi rokmi už súvisel s novými vlastníkmi.  

Sám sa nepovažuje za polygrafa, skôr za racionálneho analytika a obchodníka.

magazín heidelberg 59
rozhovor

10 11



irma 2imPress má ambiciózne heslo, ktorým oslo-
vuje zákazníkov. Ponúka „tlač bez limitov“. 
Pôsobí v oblasti ofsetovej, digitálnej i rotačnej 
tlače. Takže sa zdá, že vytlačí naozaj všetko. 
Mohli by ste priblížiť celkové portfólio firmy? 

Z pohľadu technologického pozadia 
základ portfólia firmy tvorí vlastná výroba. 
Disponujeme kompletným vybavením tech-
nológie hárkového ofsetu, k tomu máme 
samozrejme pridružené dokončovacie 
zariadenia, ako rezačky, falcovačky, zošíva-
cie linky, laminovačky a tak ďalej. Vzhľa-
dom na súčasné trendy klientom ponú-
kame aj subdodávateľské služby v oblasti 
digitálnej a rotačnej tlače, kde máme stabil-
ných partnerov. Máme širokospektrálny 
záber. Našimi klientmi sú rôzne subjekty – 
od drobných firiem až po finančné a teleko-
munikačné inštitúcie, obchodné reťazce, 
automobilky a reklamné agentúry. Chceme 
sa stále posúvať vpred. Cítime, že dokážeme 
ponúknuť kvalitnú službu za férovú cenu. 

Začiatky určite neboli ľahké a všestrannosť si 
vyberá svoju daň v podobe náročného riadenia. 
Ako a kedy firma vznikla a s čím ste sa museli 
v úvodných etapách popasovať?

Spoločnosť vznikla na začiatku 

Na prvý pohľad je Marek Bobák pragmatik. Hovorí, 
že najprv si všetko spočíta a rozkalkuluje. Preto 
na otázku, čo by chcel od zlatej rybky, s odzbrojujúcim 
úsmevom odpovedá: „Neviem.“  
Veď ako by to dostal do nákladov a výnosov!  
Vie byť prísnym šéfom, ale aj uvoľneným partnerom 
na dialóg, s filozofiou hipisáka a veselými ponožkami. 
Verí si a verí svojim zamestnancom. Firmu previedol 
cez úskalia stagnácie a dlhov a dnes má 2imPress aj vďaka 
investíciám do nových technológií smelé plány. 
Vo výrobnej hale pred viac ako rokom inštalovali 
Speedmaster SX 74-4+L a firma Heidelberg je pevne 
ukotvená v obchodnej stratégii firmy.

nového milénia ako printová agentúra 
a menšie grafické štúdio, ktoré zabezpečo-
valo tlač pre širokú klientelu. Principiálne 
nie som polygraf, študoval som financie. 
Takže sme boli vždy viac obchodníci ako 
polygrafi. Firma mala slušný nábeh. Doká-
zali sme získať aj väčšie zákazky na Sloven-
sku a v Rakúsku. Po čase vznikla myšlienka 
kúpiť stroje, vybudovať vlastný „vozový 
park“. Prvým pokusom bola ojazdená dvoj-
farebka. V priebehu niekoľkých mesiacov 
sa ukázalo, že kapacita stroja je absolútne 
nepostačujúca. Neboli sme v stave vytlačiť 
žiadaný objem. Pribudli ďalšie stroje – 
štvorfarebný Adast, päťfarebný stroj firmy 
KBA. Potom sme získali prvý Heidelberg 
Speedmaster a neskôr Komori. Ako výrobná 
firma fungujeme zhruba 10 rokov. Kľúčo-
vým míľnikom, ktorý súvisí aj s novým 
názvom spoločnosti, je zmena vlastníkov. 
Odvtedy nastali veľké kvalitatívne a vitálne 
zmeny. Predtým mala spoločnosť značné 
dlhy, existovalo dosť veľa problémov. Ťažko 
sa pracovalo s dodávateľmi, ani interná 
morálka nebola veľmi dobrá. Ale vďaka kľú-
čovému kroku, odkedy ja datujem vznik 
akoby novej firmy – to znamená koniec 
júna 2015 – došlo k vlastníckej výmene. 

Od tohto momentu sme si jasne definovali 
ciele, ktoré sa postupne snažíme plniť. 

Svojim zákazníkom doslova ponúkate služby 
od A po Z – od loga či grafického návrhu 
až po doručenie vytlačenej zákazky. Prečo ste sa 
rozhodli pre takéto široké zameranie a čím oslo-
vujete záujemcov?

Už som spomínal, že nie sme čisto-
krvní polygrafi. V prvom rade sa pozeráme 
na spoločnosť ako na priestor, ktorý dokáže 
ponúkať a generovať produkty alebo služby. 
Myslím si, že vytlačiť obyčajný leták A4 vie 
v dnešnej dobe hocikto a úspech firmy 
tkvie skôr v pochopení potrieb klientov. 
Podstatnou časťou je následné uspokojenie 
týchto potrieb. A na konci dňa, keď všetko 
spočítame a podčiarkneme, musí to dávať 
ekonomický zmysel. A v tomto je, myslím 
si, veľmi silná stránka našej firmy. Vieme 
počítať, plánovať, chápeme, čo je to straté-
gia. Dokážeme robiť odhady, predikcie, 
plány, avšak nie z mesiaca na mesiac, ale 
v rámci dlhšieho obdobia. Veríme, že 
významná investícia bola len začiatkom 
toho, čo bude nasledovať. Firmu so zhruba 
tromi desiatkami ľudí máme rozdelenú 
na výrobnú, administratívnu a produkčnú 
časť, ktorá rieši operatívne a technologické 
plánovanie. V neposlednom rade máme 
aj obchodné oddelenie, ktoré je veľ-
mi-veľmi dôležité. Bez obchodu sa nedá 
budovať žiadna firma. Ak zajtra získame 
zákazku, aby sme montovali bojové lietadlá 
pre americkú armádu, tak ideme stavať 
fabriku a najímať príslušných odborníkov, 
v tom nevidíme problém. 

Hovorili ste o významnej investícii. Nie je to tak 
dávno, čo ste inštalovali stroj firmy Heidelberg. 
Prečo ste zvolili práve túto spoločnosť a ako tento 
krok hodnotíte?

Áno, došlo k veľmi významnej investí-
cii a inštalácii v histórii našej firmy. Myslím 
si, že to bol veľmi dobrý krok. Spočiatku 
sme ešte neboli schopní kvantifikovať 
výsledky, pretože to bola úplne čerstvá vec 
– stroj Speedmaster SX 74-4+L a ďalšie nové 
dokončovacie technológie. So spoločnosťou 
Heidelberg a jej technológiami máme prak-
tické skúsenosti, v princípe sme inštalovali 
už celú platformu od tejto značky. Tlačový 
stroj Komori sme nahradili strojom Heidel-
berg. Nechcem vrhnúť negatívne svetlo na 
značku Komori, ale kúpa realizovaná ešte 
predošlými vlastníkmi nesledovala naše 
ciele a potreby – stroj bol výkonnostne pod-

iba prvý a pomerne jednoduchý krok. 
Druhá, zložitejšia a dlhodobejšia fáza, je 
generovať na týchto technológiách dosta-
tok zdrojov na pokrytie finančných a režij-
ných nákladov s tým súvisiacich. Preto 
sme inštalovali od značky Heidelberg 
nielen tlačový stroj, ale aj rezačku vo 
väčšom formáte POLAR N137 PLUS, keďže 
formát B1 je vyhliadková vízia, a ďalšiu fal-
covačku Stahlfolder Ti 52. Bol tu dosť silný 
konkurenčný boj, dá sa povedať, že do 
finále sa dostali dve značky Heidelberg 
a Koenig & Bauer.

Mohli ste si vybrať medzi dvoma technologicky 
porovnateľnými gigantmi. Ktoré faktory boli 
pri rozhodovaní kľúčové?

Keďže sme obchodníci, snažili sme sa 
dosiahnuť priaznivú cenu, ale muselo to byť 
podložené aj komplexnosťou. Heidelberg 
ukázal veľkú profesionalitu a ponúkol mož-
nosti, ktoré konkurent nevedel dosiahnuť. 
Už som niekoľkokrát spomenul, že nie som 
polygraf, ale ekonóm. To mi dovoľuje 
pozrieť sa na vec s väčším odstupom 
a vidieť komplexnejší obraz. Obe technoló-
gie sú špičkové, ale k technickým detailom 
pribudlo aj niekoľko ďalších podstatných 
kritérií. Máme ambíciu maximálne zefek-
tívniť výrobu a aplikovať nové zásady prie-
myselného inžinierstva. Kľúčovú úlohu pri 
týchto procesoch zohráva vhodný workflow 
systém a prostredie manažérskeho infor-
mačného systému. Tu si pripísal body Hei-
delberg, lebo jeden tlačový stroj už použí-
vame a pracovníci sú v tomto prostredí 
zvyknutí pracovať. 

Proces vyhodnocovania určite nebol jednoduchý. 
Čo nakoniec definitívne rozhodlo v prospech Hei-
delbergu?

Najdôležitejším argumentom však 
bola ochota nemeckej firmy akceptovať 
finančnú schému tejto transakcie. 
Málokto vie, že spoločnosť Heidelberg je 
v súčasnosti nielen top výrobca tlačových 
strojov, ale aj najväčší obchodník s použi-
tými tlačovými strojmi na svete. Ponuka, 
že od nás odkúpia stroj Komori za garan-
tovanú, vopred dohodnutú cenu, bola 
podstatným momentom. Keď máte takýto 
pevný bod vo výpočtoch, eliminujete 
neznáme premenné z finančného plánu, 
čím sa celá transakcia stáva bezpečnou, 
teda realizovateľnou. Musím zdôrazniť, 
že stroj Komori sme mohli používať až 
do spustenia nového Heidelbergu, 

„Chceme sa 
stále posúvať 

vpred. 
Cítime, že 
dokážeme 
ponúknuť 
kvalitnú  
službu 

za férovú  
cenu.“

dimenzovaný. Takže nám nevyhovoval 
a brzdil nás v rozvoji. Stroju ani dodávate-
ľovi nemáme čo vyčítať. Bola to naša 
chybná voľba, keď sme podcenili potrebný 
reálny výkon v praxi. Ten dosahujeme až 
teraz s novým strojom od Heidelbergu. 

Nezostali ste iba pri jednom novom stroji. Tech-
nologické zmeny boli podstatne hlbšie. Čím ste 
podmienili tieto kroky a čo vás k nim viedlo?

Pri úvahách o možnostiach technolo-
gických zmien sme sa tentoraz už kom-
plexnejšie pozreli na reálny stav. Máme 
nastavenú rastúcu krivku produkcie a pod-
statné bolo, čo môžeme urobiť pre to, aby 
sme dokázali túto krivku napĺňať. 
A hlavne napĺňať ju aj z ekonomického 
pohľadu, keďže inštalovať technológie je 
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„Ľudia musia veriť 
vašim víziám a mať 

pocit, že to, čo robia, 
a čo robí firma, dáva 

zmysel.“

trendy, že tlačiarne – nazvem to rodinného 
typu – situáciu nezvládajú a budú sa musieť 
buď s niekým zlúčiť, alebo nájsť iné rieše-
nie. Nepovedal by som, že všetko závisí od 
veľkosti, ale určite trochu aj od nej. Myslím 
si, že musí byť určitá veľkosť firmy, aby sa 
vôbec dali aplikovať moderné postupy, sys-
témy, aby neboli zdvojené funkcie, aby sa 
dalo optimalizovať, aby sa dala riešiť efekti-
vita a tak ďalej. Nedá sa to proste robiť vo 
firme, kde sa pracuje „na kolene“. Tento 
trend je dobre viditeľný napríklad 
v Rakúsku. Je zjavné, že v súčasnosti tam 
už menšie tlačiarne neexistujú, stredné tla-
čiarne, čo je, dá sa povedať, náš segment, 
už takmer neexistujú alebo dožívajú, 
a úspešne fungujú len veľké firmy. 

Firmu netvorí iba šikovný šéf, tvorí ju tím. Ako 
motivujete svojich pracovníkov a čo považujete 
za kľúčový prvok riadenia?

Spolupráca s tímom musí fungovať. 
Nie je to jednoduché vysloviť, ale nalejme 
si čistého vína, v horších časoch boli ľudia 
radi, keď dostali načas výplatu. V prvom 
rade musí byť férový prístup k ľuďom, plne-
nie si všetkých povinností zo strany zamest-
návateľa. Tým uspokojujeme prvý stupeň 
Maslowovej pyramídy motivácie, čiže 
„safety a security“, aby človek mal istotu, 
že bude mať dostatok práce a dostane za ňu 
plácu. Ľudia vám musia veriť a veriť aj 

a hoci došlo k miernemu posunu celého 
inštalačného harmonogramu, nedošlo 
k výpadkom v produkcii, čo je v plnej sezóne 
veľmi dôležité. V Heidelbergu máme nielen 
spoľahlivého dodávateľa, ale aj partnera, 
ktorý nám pomáha napredovať.

Svet biznisu sa rýchlo posúva vpred. Keď sme 
nedávno hovorili o firemných víziách, boli ste opti-
mista. Ako sa v priebehu roka osvedčil stroj z Hei-
delbergu, naplnili sa vaše očakávania?

Myslím si, že keď to beriem ako projekt, 
tak celú investíciu aj celkový zámer môžem 
hodnotiť pozitívne. Samozrejme, vyskytli sa 
aj otázniky, veď vznikla nová kapacita a bolo 
na nás, či ju dokážeme naplniť. Tlačová kapa-
cita sa zvýšila zhruba o 30 %, ale vďaka tech-
nickým vymoženostiam máme v súčasnosti 
kapacitu naplnenú. So systémom Autoplate 
Pro dokážeme urobiť väčší počet príprav za 
hodinu, takže klientovi môžeme ponúknuť 
takú cenu, ktorá je pre neho atraktívna. 
Na druhej strane, čo je kľúčové pre každú 
firmu, dokonca aj pri zníženej cene generu-
jeme vyššiu maržu než pri starej technológii. 
Dôležitým technologickým krokom vpred 
v rámci tlače bolo aj spustenie disperzného 
laku, čo nám otvorilo nové možnosti. Môžeme 
získavať zákazky, kde sa vyžaduje lak a záro-
veň sme túto technologickú možnosť začali 
aktívne predávať – a to aj pri zákazníkoch 
a projektoch, kde sa lak predtým nevyužíval. 
Klienti akceptoval o pár centov vyššiu cenu 
za lak, keď videli, že výsledok je neporovna-
teľne lepší a krajší. Najmä ak ide o luxusnejšie 
veci, kde je kvalita prvoradá. V lakovacom 
agregáte máme možnosť inline perforácie, 
takže pri jednom prechode stroja sa môže 
tlačiť a zároveň perforovať. 

V oblasti polygrafie je na Slovensku silná konkurencia. 
Zrejme ste novým strojom zvýšili aj konkurencieschop-
nosť. Čo považujete za vašu silnú stránku a čo by ste ešte 
chceli vylepšiť?

Už som načrtol niečo o tom ako vní-
mame našu firmu. Menej sme sa rozprávali 
o konkurencii. Ja si vážim konkurenciu, lebo 
pre nás – vlastníkov a stratégov – je akýmsi 
„driverom“, ktorý nám nasadzuje chrobákov 
do hlavy: buďme lepší. Čo sa týka polygrafie 
v súčasnosti, dajme tomu v regióne, kde pôso-
bíme, tak je tu určite niekoľko silných spoloč-
ností. Stretávame sa v súbojoch a je mi cťou, 
že môžeme s nimi zápasiť, hráme spoločnú 
ligu. Ostatné spoločnosti, teraz nehovorím 
o veľkosti alebo kapacite, ale myšlienkovo 
menšie, zaostávajú a budú zaostávať aj 
v budúcnosti. Na Slovensku pozorujeme 

„Heidelberg  
ukázal veľkú 
profesionalitu 

a ponúkol 
možnosti, ktoré 

konkurent 
nevedel 

dosiahnuť.“
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30%
Výmenou strojov sa tlačová 

kapacita zvýšila zhruba o 30 %.

Marek Bobák je veľmi 
vyťaženým manažérom. 
Vo voľnom čase sa však 

snaží maximálne venovať 
svojej rodine.

vašim víziám, skrátka mať v hlave taký 
životný pocit, že to, čo robia, a to, čo robí 
firma, dáva zmysel. To je prvá fáza. Druhá 
fáza je, povedal by som, normovacia. 
Zamestnávateľ ako poskytovateľ práce od 
zamestnancov požaduje výkony a plnenie 
noriem. Máme svoje výpočty, rozmýšľame 
nad nimi a snažíme sa zavádzať motivačné 
finančné bonusy, ktoré budú odzrkadľovať 
výkon. Mám základnú filozofiu, ktorá spo-
číva v tom, že neuznávam žiadny náklad, 
ktorý oproti sebe nemá výnos. To znamená, 
že sme v stave zaplatiť ľudí, ale musí to byť 
podložené výkonom. Lebo ako hovorím, 
chlieb sa láme na veľmi malých maličkos-
tiach, na mikropercentách. Keď niekto beží 
maratón, na ktorom sa zúčastní 20 000 
ľudí, čo bežia 40 kilometrov, tak prvý má 
zlatú medailu. Je víťaz. Druhý to odbehol 
úplne fantasticky, ale prišiel pol sekundy 
za ním a už prehral. Takže motiváciou je 

byť víťazom. Byť víťazom na trhu a celkovo 
v živote – o tom podľa mňa rozhodujú mik-
romarginálne veci. Ale vráťme sa späť 
k našim ľuďom. Bez nich by neboli víťaz-
stvá a ani dobrý pocit, keď sme prekonali 
ťažké obdobia, bez nich by nebolo nič… 
iba ak mĺkve a studené stroje v hale. 
A preto sa chcem našim ľuďom úprimne 
a zo srdca poďakovať.

Prezraďte niečo o sebe. Manažéri dneška pra-
cujú 16 hodín denne. Viete sa zachrániť pred 
„vyhorením“?

Šestnásť hodín... To znie ako 
z poučiek. Principiálne mám firmu stále 
v hlave, nosím ju so sebou, takže pracujem 
24 hodín. Ale myslím si, že moja pridaná 
hodnota nie je v tom, aby som sedel 
16 hodín v kancelárii, hoci je pravda, že pra-
cujem viac, ako je bežný štandard. Pamä-
tám si peknú poučku zo školy – manažova-

nie je umenie ako dosiahnuť veci, ktoré 
urobia iní ľudia. Takže skôr sa riadim 
týmto. 

S rozšíreným „vozovým parkom“ ste určite uro-
bili výrazný krok vpred. Ak porovnáte situáciu 
teraz a v čase, keď ste inštalovali Speedmaster 
SX 74-4+L a ďalšie dokončovacie technológie, 
ako to ovplyvnilo výrobu?

Niektoré nové možnosti som už spo-
menul. Dá sa povedať, že sa zmenila štruk-
túra zákaziek. Využili sme silné stránky 
stroja, čiže zvýšenú mieru automatizácie. 
Dokázali sme tak získať nové „joby“ v men-
ších nákladoch, ale s väčším rozsahom. 
Čo sa týka dokončovacích zariadení, pri-
budla rezačka Polar a falcovací stroj Stahl. 
To sme pocítili doslova bytostne. V minu-
losti sme mali mierny nepomer medzi tla-
čovou a dokončovacou kapacitou. Boli sme 
preto nútení spolupracovať s inými firmami 

pri dokončovaní, čo znižovalo maržu zákazky, ale hlavne – 
strácali sme flexibilitu. Naša spoločnosť pracuje 7 dní v týždni, 
24 hodín denne. Od partnerov sme nie vždy mali okamžitú 
spätnú väzbu, celkový proces spomaľovalo aj prevážanie. Teraz 
je to super, minimalizovali sme množstvo knihárskeho spraco-
vania, ktoré potrebuje kooperáciu. Povedal by som, že k doko-
nalosti nám ešte chýba lepená väzba V2, ale urobili sme polo-
vičný krok k hotovému produktu. V minulosti sme partnerom, 
ktorí nám zabezpečovali väzbu, dodávali nepofalcované hárky, 
teraz im dodávame pofalcované hárky, keďže sme vo falcovaní 
zdvojnásobili kapacitu. Na partnerovi tak ostáva iba samotné 
lepenie.

Očividne ste sa zlepšili. Vzrástla výkonnosť, rozšírilo sa spektrum 
výroby. Akú známku by ste dali vašej firme po nabehnutí technológií 
z Heidelbergu? Na stupnici od jedna po desať.

Človek sa musí držať pri zemi, preto nemôžem povedať, 
že všetko je úplne dokonalé. Ale myslím si, že po niekoľkých 
dobre zvládnutých doplňujúcich otázkach by nám už učitelia 
určite zakrúžkovali jednotku z odpovede.

Nepochybne máte plány do budúcnosti. Kam chcete, aby sa firma posu-
nula a na čo sústredíte pozornosť v najbližšom čase?

Keď to beriem od reštartu spoločnosti a vstupu nových 
investorov, tak prvou fázou bolo liečenie pacienta. Druhá fáza 
bola stabilizačná, už aj s investičnými prvkami. Išlo skôr 
o drobnejšie investície a hlavne sme opravili celý strojový 
park. Ani formula nevyhrá, ak má opotrebované gumy. 
A výhľad do budúcnosti? Máme skvelú firmu s veľkým ľud-
ským a technologickým potenciálom a to, čo máme, chceme 
čo najlepšie využiť pre ďalší rast a rozvoj. 
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Vzali sme to najlepšie zo špičkového konštrukčného radu XL 75 a upravili tak, aby to dávalo zmysel pre stredné a malé tlačiarenské 
podniky. Výsledkom je stroj, ktorý má skvelé produkčné parametre a zároveň je veľmi zaujímavý aj ekonomicky. Za cenu priemerných 

konkurenčných strojov môžete mať „Heidelberg" s najlepšou technológiou XL a skvelými parametrami.
Speedmaster CX 75 vďaka dvojnásobným protitlakovým valcom a dvojnásobným transferovým bubnom hravo zvládne v špičkovej 

kvalite tenké papiere od 0,03 mm, aj tuhé kartóny až do 0,8 mm. A to pri reálne dosahovanej produkčnej rýchlosti až 15 000 hárkov/h.  
Spektrálne meranie farebnosti zaistí nielen špičkovú kvalitu tlače, ale predovšetkým farebnú vernosť a 100% opakovateľnosť zákaziek.

To najlepšie sú však úspory. CX 75 bol konštruovaný pre efektívnu a úspornú tlač – bleskurýchle prípravy od jednej zákazky  
po prvý „OK hárok“ nasledujúcej zákazky za menej ako 5 minút a s minimom makulatúry. Ušetrí sa tak čas i materiál.
A hoci ide o tradične precízne Heidelberg-dielenské spracovanie a robustnú konštrukciu, stroj nezaberie veľa miesta.  

Dizajnéri si dali záležať na kompaktnosti stroja – je to jeden z priestorovo najúspornejších strojov vo svojej kategórii so šírkou iba 2,8 m. 

heidelberg.com/en/cx75

všestranný, produktívny
a pritom úsporný

Existujú tlačiarne veľké a priemyselné tlačiarne, aj tiež stredné a malé. Existujú tlačiarne úzko 
špecializované, ale aj také, ktoré musia každodenne zvládnuť rôzne zákazky.

Pre tie, ktoré potrebujú jednoducho, rýchlo a efektívne spracovávať veľké množstvo rôznorodých zákaziek, 
vyvinul Heidelberg tlačový stroj Speedmaster CX 75.
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My sa straráme o vaše výrobné kapacity, vy sa  
môžete sústrediť na svojich zákazníkov a biznis!

Vďaka Subscription modelu sa už nemusíte  
zaťažovať starosťami s produkciou.  

Garanciu vysokoefektívnej výroby preberáme my. 
Riešime za vás nielen stav

stroja a jeho opravy, ale sledujeme aj jeho pro-
duktivitu a výkonnosť. Samozrejmosťou sú včasné 

dodávky spotrebných materiálov.

heidelberg 
subscription

moderný biznis nemožno 
spájať so starým myslením.

Byť o krok vpred pred konkurenciou znamená zvládať stále sofistikovanejšie výrobné 
technológie, čo nie je jednoduché ani pre veľké tlačiarne. Okrem toho sú veľmi nízke 

marže a firmy potrebujú, aby mali predpokladateľné náklady na prevádzku, s ktorými sa dá 
kalkulovať. Čo bolo vo výrobnej hale včera, dnes už nestačí. Treba sa začať obzerať 
po novinkách a poriadne sa udrieť po vrecku. Heidelberg ponúka riešenie, ktoré 
neznamená premrštené náklady a otvára novú dimenziu biznisu pre 21. storočie. 

servisné služby, dodávky spo-
trebných materiálov, náhradné 
diely, permanentné vylepšova-
nie a aktualizácia softvéru, ale 
aj tréning obsluhy či diagnosti-
ku výkonnosti. Zákazník platí 
pevnú mesačnú splátku, ktorá 
sa – podobne ako kilometre 
u prenajatého auta – odvíja od 
predpokladaného mesačného 
výjazdu/počtu výtlačkov. Zmlu-
va sa uzatvára na určité obdobie 
(napríklad päť rokov), potom sa 
obnovuje technologické záze-
mie. 

Úplne nová tvár biznisu
Uplatnením tohto tzv. Subscrip-
tion modelu zákazník získa 
mnoho výhod. Odpadnú staros-
ti s výrobnou technológiou 

ržať krok so stále zložitejšími 
technológiami je náročné aj pre 
veľké tlačiarenské firmy. Stroje 
kúpené iba nedávno sú veľmi 
rýchlo morálne zastarané. Zvy-
šuje sa tlak digitalizácie a auto-
matizácie, tlačiari nemajú ka-
pacity na to, aby na dennej báze 
riešili stále sofistikovanejšie 
výrobné technológie. V dravom 
konkurenčnom prostredí mu-
sia venovať svoje sily biznisu. 
Servis je tiež čoraz náročnejší, 
zvyšuje sa tlak na maximalizá-

ciu produktivity, svoju rolu zohrávajú aj personálne náklady. Mar-
že sú veľmi nízke a firmy potrebujú, aby mali predpokladateľné 
náklady na prevádzku, s ktorými sa dá kalkulovať. Nielen tlačiari, 
ale aj samotní výrobcovia tlačových strojov menia taktiku. Predaj 
hardvéru nestačí, preto spoločnosť Heidelberg prichádza s inova-
tívnou myšlienkou. Ponúka model Subscription, kterého podstatou 
je „prenájom“ výrobnej kapacity. Zákazník už nekupuje stroj, ale 
technológiu má k dispozícii za dohodnutú mesačnú platbu. Výho-
dou je, že dodávateľ sa o technológiu permanentne stará a garan-
tuje určitú úroveň kvality a produktivity.

Jasné pravidlá robia priateľov
Náročné investície sa stanú minulosťou. Tlačiari platia iba za me-
sačný prenájom a môžu sa plne koncentrovať na realizáciu svojich 
nápadov v biznise. Ako mechanizmus „prenájmu“ funguje? Heidel-
berg poskytne vstupné konzultácie a analýzy. Na základe vyhodno-
tenia situácie a predpokladanej výrobnej kapacity zákazníka sa 
zvolí výrobná technológia: typ stroja, softvér, integrácia, servisné 
služby, spotrebné materiály a ďalšie aspekty. Všetko sa deje v súhre 
so zákazníkom. Spolu s vybraným strojom získava ďalšie služby, 
ako stála diagnostika stavu stroja (služba Predictive monitoring), 

d

2120

magazín heidelberg 59
trendy & trh



a riešením problému, aký typ stroja pri výrobe použiť. Špičko-
vé zázemie dodávateľa je zárukou, že sa stále bude dosahovať per-
fektná kvalita a produktivita. Zákazník má permanetne k dispozícii 
najvyspelejšie technológie. Po uplynutí dohodnutého obdobia nasle-
duje obnova, ktorá tvorí súčasť celého procesu. Vďaka presným 
prepočtom sú výrobné náklady predvídateľné a plánovateľné. Model 
znižuje personálne náklady a eliminuje náhodné výpadky vo výro-
be. Dodávateľ zabezpečí aj dodávky spotrebných materiálov. V súčas-
nosti už nebýva bežné, aby tlačiareň mala doslova armádu servisných 
mechanikov, hoci to nie je až taká dávna minulosť. Stali sa finanč-
ne veľmi náročnými a hlavne – stroje sú také pokročilé, že interní 
zamestnanci ich nedokážu opraviť. Servis strojov zabezpečujú von-
kajšie zdroje, napísať, že sa „outsourcujú“, ešte neznie veľmi našsky. 
No taká je realita. Vývoj stále napreduje, takže nastáva čas, keď 
tlačiarne budú „outsourcovať“ výrobné kapacity. Stroje síce budú 
stáť v tlačiarňach, ale starať sa o ne budú dodávatelia. S troškou 
nadsázky možno povedať, že Heidelberg po čase zabezpečí aj per-
sonál. Uvidíme… V každom prípade je prenájom technológie myš-
lienkou, ktorá si už našla svojich nadšencov. Prví spokojní 
zákazníci sa objavili v Nemecku, Rakúsku atď.

Cesta do budúcnosti
V nemeckom Dortmunde pôsobí úspešná tlačiarenská firma Lensing 
Group. Má renomé vďaka výrobkom špičkovej kvality a poskytuje 
služby širokému spektru klientov. Podľa slov generálneho riaditeľa 
Martina Cremera sa usilujú o ďalší rast, ale chcú tiež naplno veno-
vať pozornosť svojim zákazníkom. Preto začali využívať Subscrip-
tion model Heidelbergu. Zároveň sa vďaka nemu môžu prispôsobiť 
potrebám budúcnosti rozšírením digitalizácie všetkých procesov. 
Novinku si pochvaľujú aj v rakúskom Emskirchene. Sídli tu firma 
FK Fürther Kartonagen, ktorá patrí do spoločnosti WEIG. Ťažisko 
biznisu tvorí výroba krabičiek a tento sortiment je pre nich kľúčo-
vý aj pri ďalšom raste. So spoločnosťou Heidelberg ich spájajú stra-
tegické aj obchodné záujmy. Spoločne implementovali nový model 
spolupráce pre tlač krabičiek a v Emskirchene na základe dohody 
o prenájme pribudli dva nové stroje Speedmaster XL 106 spolu s di-
gitálnym zázemím. Vstúpili tak do éry priemyslu 4.0. „Heidelberg 
ponúka zákazníkom inteligentný kompletný systém zahŕňajúci tlač, 
servis, spotrebný materiál a softvérové riešenia,“ hovorí Ulrich Her-
mann, člen správnej rady spoločnosti Heidelberg, ktorý je zároveň 
šéfom pre digitálne záležitosti. Zdôraznil, že Subscription model 
zvyšuje produktivitu – veď zákazník s nimi uzavrie dlhodobú do-
hodu len vtedy, ak sú benefity trvalé. 

„v súčasnosti máme takmer 
30 zmlúv a ďalších asi 
120 záujemcov o model 

subscription. do roku 2022 
chceme mať 250 zmlúv.“

dr. david schmedding
head of customer segment  

management & subscription business 

Začlenením spoločnosti Gallus Ferd. Rüesch AG do skupiny podnikov Heidelberg dostal 
nový impulz aj vývoj a predaj rotačných tlačových strojov Gallus. Výsledkom je aj nový 
Labelmaster, ktorý bol prvýkrát predstavený v roku 2016 na Gallus Innovation Days. 
Na veľtrhu Labelexpo Europe 2017 bol vystavený najvyšší rad Labelmaster 440 Advanced. 
Výroba etikiet na tomto stroji bola predvedená aj na tohtoročnom Gallus Innovation 
Days 2018. K inštalácii nových strojov Gallus Labelmaster sa schyľuje aj v Českej 
republike. Potvrdzujú sa tak očakávania, že tieto vysoko produktívne a úsporné stroje 
oslovia mnohých výrobcov etikiet a flexibilných obalov.

keď etikety,  
tak gallus 
labelmaster 
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Velmi krátká dráha 
pouhých 1,4 m  
mezi tiskovými válci

Modulární konstrukce 
Unikátní flexibilita stroje Gallus Labelmaster je 
zajištěna pomocí systému modulů. Každý modul 
sestává ze dvou technologických jednotek (tiskových, 
zušlechťovacích a jiných), díky kterým lze stroj 
konfigurovat dle přání a potřeb zákazníka.

Komorová rakle 
optimalizovaná pro 
vysoké rychlosti tisku

Posuvný ovládací 
panel s dotykovým 
displejem.

Každý tlačový 
a aniloxový valec 

je samostatne 
poháňaný 

servomotorom

Veľmi vysoká rýchlosť 
tlače až 200 m/min.

Robustné a odľahčené 
hliníkové tlačové valce so 

šmykovými krúžkami sa 
dajú rýchlo vymeniť

Gallus Labemaster
bol vyvinutý s ohľadom na súčasné trendy trhu etikiet a flexibilných 
obalov. Dôraz bol kladený na maximálnu automatizáciu, ktorá skracu-
je prípravu zákaziek na absolútne minimum a pomáha aj eliminovať 
ľudské chyby. Ďalšou požiadavkou trhu je, aby stroj dokázal efektív-
ne spracovávať veľké množstvo menších a rôznorodých zákaziek. 
Okrem automatizácie prípravy na zákazku je preto Labelmaster veľmi 
flexibilný v konfigurácii technológií a úsporný pri rozjazdových aj 
zvyškových materiáloch. V neposlednom rade Labelmaster poskytu-
je perfektnú kvalitu tlače, či už z pohľadu farebnosti alebo sútlače.
Gallus Labelmaster sa ponúka v troch verziách – základná ekonomic-
ky veľmi výhodná verzia zvládne väčšinu bežných zákaziek, verzia 
„Plus“ ponúka väčšie možnosti už v štandarde a ďalšie opčné dopln-
ky, najvyššia verzia „Advanced“ zasa predstavuje bezkompromisnú 
úroveň automatizácie a technologického vybavenia.

Veľmi krátka dráha 
medzi tlačovými 
valcami, iba 1,4 m.

Modulárna konštrukcia 
Unikátnu flexibilitu stroja Gallus Labelmaster 
zaručuje systém modulov. Každý modul pozostáva 
z dvoch technologických jednotiek (tlačových, 
spracovateľských a iných), vďaka ktorým možno stroj 
konfigurovať podľa priania a potrieb zákazníka.

Komorová rakľa 
optimalizovaná pre 
vysokú rýchlosť tlače

Posuvný ovládací 
panel s dotykovým 
displejom.
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automatizácie. Tento model 
umožňuje veľmi rýchlu a jedno-
duchú výmenu tlačových a do-
končovacích jednotiek. Modu-
lárne poňatie je možné 
nakonfigurovať v podstate pre 
akúkoľvek zmysluplnú tlačovú 
linku, ktorá vyhovuje produkto-
vému profilu zákazníka, a to 
pomocou systému štandardných 
a opčných riešení. Na stroji La-
belmaster možno inštalovať val-
ce s priemerom od 8 do 25 palcov.

Konštrukčnú platformu je 
možné bez preháňania označiť 
za revolučnú, pretože v podstate 
umožňuje personalizovať, resp. 
prispôsobiť sa konkrétnej kon-
figurácii a prevedeniu v techno-
logickom zmysle slova zohľad-
ňujúc pritom požiadavky 
konkrétneho podnikateľského 
zámeru. To platí predovšetkým 
pre model Advanced. Nové tla-
čové jednotky na modeli Advan-
ced možno rýchlo, jednoducho 
a presne vymeniť pomocou no-
vého systému upínania a syn-
chronizácie. Systém ich ukotve-
nia na stroji zaisťuje dodržanie 
presnej sútlače pri potlači celé-
ho spektra substrátov.

Flexotlačové jednotky vyvi-
nuté špeciálne pre stroje Label-
master umožňujú veľmi rýchlu 
výmenu tlačových valcov, v pod-
state za pár sekúnd. Tlačové jed-
notky sú vybavené automatizo-
vaným čistením štočkov, čo 
podstatne urýchľuje a uľahčuje 
výmenu zákazky. Ku kľúčovým 
charakteristikám tlačového stro-
ja Gallus Labelmaster patrí do-
držanie stabilnej a presnej sútla-
če pri všetkých prevádzkových 
režimoch a tlačových rýchlos-
tiach. Okrem štandardných 
flexotlačových jednotiek je mož-
né do konfigurácie zaradiť tiež 
sieťotlač a aplikáciu studenej aj 
horúcej razby fólie.

k luxusným etiketám na lieky, 
kozmetiku a vína. Vo všetkých 
týchto segmentoch môže byť 
Gallus Labelmaster optimálnou 
voľbou. Po predstavení stroja 
na Gallus Innovation Days 2016, 
na veľtrhu Labelexpo 2017 a na 
Gallus Innovation Days 2018 
vstupuje Gallus Labelmaster 
úspešne na svetový trh. České 
tlačiarne zamerané na výrobu 
etikiet sú neoddeliteľnou súčas-
ťou vyspelých trhov. Je iba otáz-
kou času, kedy Gallus Labelmas-
ter príde aj k nám. V najbližších 
vydaniach Magazínu Heidel-
berg vás už budeme informovať 
o prvých inštaláciách v Českej 
republike. 

 

Pri komplikovanosti niektorých procesov treba vždy dbať na jed-
noduchosť obsluhy. To mali vývojári Labelmasteru určite na pamäti. 
Ovládanie stroja je totiž úplne intuitívne a prehľadné. Tlačiar ovlá-
da stroj pomocou tzv. HDI panelu, ktorý je posuvný po celej dĺžke 
stroja.

Konfigurácia a výbava tlačového stroja Labelmaster môže vyho-
vovať všetkým segmentom výroby etikiet. Známou skutočnosťou 
je, že trh etikiet sa neustále rozvíja. Požiadavky rastú od najjedno-
duchších etikiet pre oblasť logistiky a evidencie, cez štandardné 
etikety pre potravinárstvo a špeciálne pre nápojový priemysel, až 

Labelmaster bol zostrojený predovšetkým na efektívne spracovanie veľkého množstva rôznorodých zákaziek z oblasti 
etikiet a flexibilných obalov.

„veľmi krátka dráha iba 1,4 m 
medzi tlačovými valcami.“

oďme si teda túto švajčiarsku 
novinku predstaviť. Tlačový stroj 
Gallus Labelmaster odpovedá na 
súčasné požiadavky trhu etikiet 
a flexibilných obalov, ako ich na-
stoľujú ich výrobcovia a im zasa 
koneční zákazníci. Automatizá-
cia patrí k základným požiadav-
kám, ktorá maximálne zrýchľuje 
nastavenie stroja pre príslušnú 
zákazku. Pomocou automatizá-
cie sa minimalizujú eventuálne 
chyby obsluhy a maximalizuje sa 
celková produktivita stroja. Vý-
robca etikiet a prevádzkovateľ 
stroja sa musí vyrovnať so skutoč-
nosťou, že súčasnú produkciu 
zvyčajne tvorí veľké množstvo 
menších zákaziek. Okrem auto-
matizácie prípravy na zákazku 
musí byť tlačový stroj v najvyššej 
miere flexibilný v nastaveniach 
a treba minimalizovať čas a spot-
rebný materiál na rozbehnutie 
zákazky. V  neposlednom rade 
musí stroj poskytovať perfektnú 
kvalitu tlače, či už z pohľadu fa-
rebnosti alebo sútlače. 

Nový Gallus Labelmaster spĺ-
ňa všetky vyššie uvedené pred-
poklady. Tlač sa vyznačuje sto-
percentnou presnosťou sútlače. 
Ovládanie je mimoriadne jedno-
duché, centrálny pult riadenia 
s  dotykovým panelom HMI je 
posuvný pozdĺž celého stroja. 
Vysoký stupeň nastavenia auto-
matizácie a jednoduchá výmena 
odľahčených hliníkových valcov 
s tlačovou formou skracujú čas 
prípravy zákazky. Zásadné skrá-
tenie dĺžky dráhy médií medzi 
tlačovými jednotkami na 1,4 m 
znižuje aj množstvo odpadu. 
Ďalším príkladom zníženia vý-
robných nákladov je optimali-

zácia množstva atramentu 
v komorovej rakli, ktorá vyža-
duje iba 250 g farby. Komorová 
rakľa je navrhnutá tak, aby 
zamedzila vytváraniu peny vo 
farbe alebo laku a zaistila op-
timálny prenos na aniloxový 
valec. Labelmaster podporuje 
a umožňuje potláčať veľmi ši-
rokú škálu substrátov – papie-
rov, samolepiacich materiálov, 
kartónov, monofólií, obalových 
materiálov na výrobu túb a pod. 
Tlač na stroji Labelmaster pre-
bieha rýchlosťou až 200 m/min. 
Labelmaster potláča médiá so 
šírkou až 445 mm, pričom šírka 
potlače dosahuje 440 mm. Mi-
nimálna šírka dráhy je potom 
220 mm. Maximálna dĺžka for-
mátu dosahuje 635 mm, mini-
málna je 203,2 mm.

Labelmaster sa podobne ako 
ostatné modely strojov Gallus 
vyznačuje výrazným modulár-
nym poňatím konštrukčného 
riešenia. Môže byť konfigurova-
ný presne tak, aby maximálne 
vyhovoval potrebám zákazní-
ka. V prípade stroja Labelmas-
ter bola táto schopnosť ešte 
posilnená. Tlačový stroj je na 
trhu k dispozícii v troch mode-
loch, resp. variantoch, ktoré sú 
samozrejme založené na zhod-
nej platforme, ktorá umožňuje 
neskôr realizované upgrady 
a  modernizácie. V základnej 
verzii Labelmaster reprezentu-
je riešenie, ktoré je optimálne 
z pohľadu pomeru ceny a výko-
nu. Základná verzia je ideálna 
pre zákazníkov, ktorí ešte len 
vstupujú do segmentu výroby 
etikiet. Vyšší rad „Plus“ ponúka 
k základnému modelu aj nie-
ktoré ďalšie riešenia a  opcie, 
napríklad alternatívne UV vy-
tvrdzovanie. Najvyšší model 
„Advanced“ ponúka nielen 
technologickú (konfiguračnú) 
flexibilitu, ale aj najvyšší stupeň 

Ovládanie stroja je mimoriadne jednoduché. Centrálny riadiaci pult s dotykovým 
displejom je posuvný pozdĺž celého stroja.

Komorová rakľa zabraňuje vytváraniu peny a zabezpečuje optimálny prenos 
farby alebo laku.

Výmena nových odľahčených hliníkových valcov s tlačovou formou zaberie iba 
pár sekúnd.

„nový systém umožňuje veľmi 
rýchlu výmenu tlačových valcov 
za pár sekúnd!“

p
magazín heidelberg 59
packaging & label

26 27



Lepšie raz vidieť...
V St. Gallene sa prvý raz naživo uskutočnila 
ukážka najvyššieho radu strojov Labelmaster, 
záujemcovia mohli vidieť, ako pracuje Labe-
master Advanced. Okrem toho sa prezento-
vali ďalšie zariadenia – inkjetový Labelfire 
340, ale aj Gallus RCS 430. Nechýbal Gallus 
ECS 340, ktorý je od svojho nasadenia celo-
svetovo najlepšie predávaným strojom, cel-
kovo už bolo inštalovaných vyše 500 kusov. 
Logicky však pútala pozornosť najmä svetová 
premiéra stroja Gallus Smartfire. K hlavným 
výhodám tohto stroja patrí nižšia investičná 
náročnosť, čo ocenia všetci, ktorí pri investo-
vaní kalkulujú s každým eurom. Nespornou 
výhodou je jednoduchá obsluha v bežných 
prevádzkových podmienkach. Možno ho veľ-
mi jednoducho inštalovať, zariadenie stačí 
zapojiť do bežnej elektroinštalácie a začať 
tlačiť. Stroj ponúka výnimočnú kvalitu tlače 
s  rozlíšením 1  600 dpi. Jeho súčasťou sú 
osvedčené injektové hlavy Memjet. 

Šetrný k životnému prostrediu
Pri tlači na stroji Gallus Smartfire sa použí-
vajú vodou riediteľné farby, takže pracovné 
a životné prostredie sa nezaťažuje prchavými 
organickými látkami. Úspornosť stroja doka-
zuje aj fakt, že sa redukuje makulatúra. 
Okrem injektovej jednotky je zariadenie 
vybavené modulmi na laminovanie a vyse-
kávanie. Podujatie Gallus Innovation Days 
malo samozrejme aj ďalšie magnety. Spomí-
naný Labemaster Advanced bol vybavený 
inovovaným riadením priečneho i pozdĺžne-
ho registra. Nepochybne zaujal Labelfire 
340, ktorý predstavili s  novou digitálnou 
zušľachťovacou jednotkou DEU (Digital 
Embesllisment Unit). Vďaka nej možno na 
etiketu aplikovať matný, lesklý aj parciálny 
lak, ktorý vytvára reliéfne efekty. Aktivitou 
nabité tri dni boli mimoriadne intenzívnou 
prehliadkou a  celkovo prišlo vyše 800 
návštevníkov. Vo Švajčiarsku sa ukázalo, že 
ak ide o etikety, existujú ešte vrcholy, ktoré 
sú výzvou. 

vo švajčiarsku 
ukázali (ne)zdolané 
vrcholy výroby 
etikiet

aealizátori príťažlivej akcie mohli stavať na dob-
rých skúsenostiach, pretože technologická 
prehliadka pre odborníkov zo skupiny výrobcov 
etikiet a obalov sa uskutočnila už tretí raz. Na-
posledy to bolo v roku 2016 a ohlas bol naozaj 
veľký. Tohtoročné podujatie (v dňoch 26. – 28. 
júna) prilákalo už na úvod skoro 300 návštevní-
kov. Doslova hviezdou sa stal nový stroj na digi-
tálnu tlač etikiet – Gallus Smartfire. Už názov 
prezrádza, že ide o inteligentné zariadenie. Jeho 
prednosťou je jednoduché ovládanie a hodí sa 
pre väčší počet rôznorodých zákaziek, ktoré 
treba vyrobiť v menších nákladoch. Reaguje tak 
na trendy súčasnosti. Z cenového hľadiska je 
stroj dobrou alternatívou pre tých, ktorí s digi-
tálnou tlačou začínajú.

r

Stredobodom sveta etikiet sa na krátky čas stal švajčiarsky St. Gallen, 
ktorý je centrálou spoločnosti Gallus zo skupiny Heidelberg.  
V novom showroome Print Media Center Label sa v lete konalo 
podujatie Gallus Innovation Days 2018, plné noviniek a inšpirácie.
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kvalitná 
tlačovina je 
štandardom
úspešných odlíši 
to, ako efektívne 
ju vedia vyrobiť

h
eidelberg nie je potrebné predstavovať. 
Vo svete polygrafie existuje len málo techno-
lógií a služieb, ktoré by tento svetový ofsetový 
líder nemal vo svojom portfóliu. V Heidel-
bergu, aj napriek jeho pozícii na trhu, neča-
kajte žiadne sklenené paláce a kožené kreslá. 
Naopak – vládne tu neformálne prostredie, 
kde si všetci tykajú. 

Prinášame rozhovor s konateľom 
spoločnosti Heidelberg pre Českú a Sloven-
skú republiku, pánom Martinom Prouzom. 

Na vašom zápästí vidím športové hodinky. 
Ktorým športom vyvažujete pracovný stres? 

Behanie mi umožňuje začať deň 
s čistou hlavou. Našťastie máme kancelárie 
blízko viacerých parkov, takže ráno pred 
prácou si utriedim myšlienky a vyvetrám 
hlavu. A pomáha mi to aj – paradoxne – 
nabrať energiu na celý deň. 

Čo vás priviedlo k polygrafii? Začali ste na stred-
nej polygrafickej škole...

To je jednoduché, môj pracovný osud 
určil starý otec. Keď sa rozhodovalo, čo 
budem robiť, odporúčal mi, aby som bol 

„Naším cieľom 
sú profesionálne, 

priateľské  
a dlhodobé vzťahy 
so zákazníkmi.“
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sadzačom. Jeho argumentom bolo, že letáky 
sa tlačili aj za vojny, takže budem mať prácu 
v každej situácii (smiech). 

... ale vtedy nemohol vziať do úvahy súčasnú 
úroveň digitalizácie sveta... 

No, to nemohol. Uvažoval, že keď to 
500 rokov fungovalo, tak to tak fungovať 
bude aj počas môjho života. A tak som sa 
ocitol na polygrafickej škole v Rumburku, 
kde som začal študovať ručnú sadzbu. 
Po skončení školy som nastúpil do práce, 
kde som sa pozeral, ako ručná sadzba končí 
a vysypávajú sa z nej škatule plné tlačových 
znakov. 

Takže k manuálnej sadzbe ste sa fakticky nedostali? 
Stredná škola v Rumburku bola učiliš-

ťom s maturitou, takže mám učňovský list 
z ručnej sadzby. Pre jeho získanie som musel 
v rámci skúšky preukázať, že viem vysádzať 
tabuľku, pripraviť linoryt. Ale čo bolo najlep-
šie – bavilo ma to. 

Malo to však aj svoje tienisté stránky. 
Namiesto dvoch mesiacov prázdnin sme mali 
iba jeden, ten druhý sme museli stráviť 
na praxi. Tak som chodieval do provinčnej 
malej tlačiarne, kde sa nerobilo žiadne veľké 
umenie, viac-menej tlačili len svadobné ozná-
menia alebo parte (smiech). Občas sa nám 
pošťastil plagát či tabuľka. Tak som si to sám 
vysádzal, vytlačil aj zabalil. Zároveň som si 
povedal, že tam nikdy nechcem skončiť. 

...Väčšionu však študenti zostávali po praxi tam, 
kde praxovali. Zrejme to pre vás nebola ideálna 
situácia?

Ja som chcel ísť pracovať do Severogra-
fie Červený Kostelec, n. p., pretože to už bolo 
profesionálnejšie miesto, kde robili ofset 
a lepšie zákazky. Vtedy ma prijali na oddele-
nie s názvom Fotosadzba. Už v tej dobe k nám 
chodili servisovať stroje inžinieri z Heidel-
bergu, ktorých som považoval za profíkov – 
a vedel som, že keď to chcem niekde 
dotiahnuť, musím si dorobiť vysokú. Bol to 
pre mňa silný impulz. 

Tak ste išli študovať na vysokú školu? 
Áno, v roku 1994 som si našiel cestu na 

vysokú školu do Liberca, kde som začal študo-

vať konštrukciu polygrafických strojov. 
Ale v Červenom Kostelci vznikla ďalšia tlačia-
reň Retip, kde som išiel na oddelenie DTP. 
Vtedy sme mali stroje Polly od firmy Grafitec, 
kde práve hľadali odborníka na polygrafiu. 
Tak som rovno z tlačiarne išiel priamo 
k výrobcovi strojov Grafitec do Dobrušky. 
No v roku 2004 na drupe bol Grafitec predaný 
KBA. Tak som sa z toho rozčarovania vyliečil 
tak, že som sa vybral spýtať na prácu do praž-
ského Heidelbergu. Päť rokov som v Heidel-
bergu pracoval na integrácii tlačových strojov 
s Prinectom, riešil manažement farieb, testo-
vania a kalibrácie – všetko veci, v ktorých som 
sa cítil silný, pretože som ich celý život robil aj 
študoval. Po nejakom čase som v Heidelbergu 
prevzal zodpovednosť za celú oblasť služieb 
a keď v roku 2010 po odchode p. Hejzlara 
hľadali nového konateľa pre ČR, tak som sa 
nakoniec prihlásil (smiech). 

Pred časom nastala vo vedení ďalšia zmena. 
Do predminulého roku som bol zodpo-

vedný za ČR, no medzitým nastali dôležité 
zmeny. Ivan Topoľský (bývalý konateľ za 
Heidelberg Slovensko, s.r.o., pozn. red.) dosia-
hol dôchodkový vek a riešila sa otázka jeho 
nástupcu. Vo viedenskej centrále uvažovali 
aj o variante jedného konateľa pre ČR 
a aj Slovensko. Krajina aj ľudia sú veľmi 
blízki, jazyková bariéra neexistuje a aj v rámci 
firmy sme vždy dobre spolupracovali. A tak 
som nakoniec okrem funkcie konateľa Heidel-
bergu v Českej republike od roku 2017 záro-
veň aj konateľom Heidelbergu na Slovensku. 

Aké sú vaše plány na Slovensku? 
Chcel by som nadviazať na to dobré 

a pomôcť zlepšiť to, čo nie je ideálne. 
Tím na Slovensku má mnoho kvalitných 
pracovníkov, na ktorých sa dá stavať. Veľmi 
rád by som na Slovensku dosiahol to, čo sa 
nám podarilo v Čechách – stabilizovať vzťahy. 
Keď som prišiel do Heidelbergu, vytýčili sme 
si cieľ, že chceme vybudovať dobrú firmu, 
a to tak vo vnútornom fungovaní, ako aj vo 
vzťahu so zákazníkmi a okolím. V Čechách 
nám trvalo dlho, kým sme si vybudovali 
dôveru, čomu som venoval veľa energie. 

Naším cieľom sú profesionálne, priateľ-
ské a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, so všet-
kým, čo to prináša. Keď je problém, 
postavíme sa mu čelom. Keď niečo nefun-
guje, tak to opravíme. Sme partnerom zákaz-
níka a toto vnímanie Heidelbergu chcem 
na Slovensku zintenzívniť. 

Ing. Martin Prouza, 
MBA, narodený v roku 
1969 vo Vrchlabí.
Vyštudoval profesiu sadzača v Rumburku, 
na Technickej univerzite v Liberci konštrukciu 
tlačových strojov a neskôr získal titul MBA. 
Od roku 2010 je konateľom českej pobočky 
spoločnosti Heidelberg, celosvetového dodá-
vateľa polygrafických technológií a služieb. 
Pred dvomi rokmi (od apríla 2017) prevzal 
funkciu konateľa slovenského zastúpenia Hei-
delberg Slovensko, s.r.o., kde pracuje 11 ľudí 
s ročnými tržbami viac ako 7 mil. eur. Popri 
Slovensku má zodpovednosť za riadenie 
firmy v Českej republike, kde pracuje pre Hei-
delberg 40 pracovníkov s ročným obratom 
23 mil. eur. 

Ktorú úlohu považujete teraz za najdôležitejšiu?
Obrovskou úlohou v súčasnosti je dopl-

niť personálny stav. Kolegovia nám postupne 
budú odchádzať do dôchodku a my na to 
musíme byť personálne pripravení. Pozrite sa 
na servisných technikov – sú to veľmi skúsení 
pracovníci. Môžeme však byť radi, že stále 
majú energiu pre nás pracovať, a veľmi im 
za to ďakujem! Musíme si však vychovať aj 
nových, ktorí sa ešte stihnú niečo naučiť. 
Nie je to jednoduchá práca a pri dnešnej 
úrovni nezamestnanosti je to veľký boj. 
Ten zvádzame aj s automobilovým priemys-
lom, ktorý vysáva technické pozície, a to na 
Slovensku aj v ČR. 

Očakávate nejaké sťahovanie medzi hlavnými 
mestami? 

Nie, kdeže. Naopak, pre Heidelberg 
Slovensko sme našli nové reprezentatívne 
kancelárske priestory, do ktorých sme firmu 
nedávno presťahovali. Našich ľudí potrebu-
jeme na Slovensku, kde rozumejú zákazní-
kom, s ktorými rástli. Teraz nemáme 
v pláne centralizovať do Prahy žiadne pozí-
cie, to by nefungovalo. Budeme však pocho-
piteľne využívať spoločné kapacity (Jan 
Procházka je napr. spoločným šéfom servisu 
pre obe krajiny. pozn. red.). Zladíme fungo-
vanie procesov, aby to bolo obojstranne 
jednoduchšie. Na Slovensku máme profesio-
nálov, ktorí rozumejú svojej práci, je to 
samostatná právna entita (s.r.o., pozn. red.), 
a tak to má aj zostať. V Čechách som často 
v kontakte so zákazníkmi, venujem sa 
obchodu. Na Slovensku sa tomu nebránim, 
ale nemám ten cieľ – Ľuboš Beko ako 

obchodník bude tvárou pre zákazníkov 
a mostom medzi zákazníkmi a Heidelber-
gom. Taká je moja predstava a pre Ľuboša 
výzva, ako sa posunúť zase o niečo ďalej, 
veď je s nami už 16 rokov.

 
V čom je slovenský trh špecifický? 

V niečom sme si veľmi podobní 
a v iných veciach až prekvapivo rozdielni. 
Niektorí zákazníci sú citliví na mentalitu, 
preto obojstrannou výhodou zostane, 
že slovenský zákazník sa bude môcť obrátiť na 
slovenského obchodného zástupcu. Nechcel 
by som to meniť. Slovensko má jedno špecifi-
kum, ktoré som zatiaľ nikde inde nepostrehol. 
Takmer tu neexistujú stredne veľké tlačiarne. 
Na jednej strane sú tu obrovské tlačové 
fabriky, ako Neografia či Banská Bystrica, 
a potom sú tu malé tlačiarne. Chýba tu báza 
stredných tlačiarní, ktoré sú bežné všade 
vo svete. 

Druhým špecifikom je horšia 
kúpyschopnosť zákazníkov. Veľké tlačiarne 
prostriedky majú a môžu si kupovať nové 
technológie. Malí zákazníci na to objektívne 
nemajú. Mám pocit, že na Slovensku sa ešte 
stále podceňuje hodnota pracovnej sily, stále 
sa považuje za lacnú. Keď sa pozriem histo-
ricky na typy strojov predávaných v SR, sú to 
skôr menej automatizované stroje, ktoré stále 
vyžadujú veľký podiel ľudskej práce pri 
obsluhe. Ako sa však ľudia stávajú stále drah-
šími a je aj problém ich zohnať, tlačiarne 
v Čechách za posledné tri roky kupujú maxi-
málne vybavené a plnoautomatické mašiny. 
Viac sa hľadí na efektivitu strojov a toto isté 
podľa mňa čaká Slovensko, a je aj našou 

úlohou sem tento trend dostať. Môžem sa 
mýliť, ale toto je môj osobný pocit. 

Zaujímavé porovnanie trendov. Čím sa odlišujú 
spomínaní malí hráči? 

Ďalším špecifikom je dominancia B2 
formátu, čo je v európskom kontexte tiež 
neobvyklé. Veľké tlačiarne už prešli na 
formát B1, ostatné sa tvrdo bijú o svoje 
miesto pod slnkom. To korešponduje 
s tým, že na trhu stále existuje veľa malých 
tlačiarní. Kvalita polygrafie na Slovensku je 
porovnateľná s akoukoľvek krajinou, 
produkujú sa tu vysokokvalitné tlačoviny 
a inak to ani nejde. Väčšina veľkých hráčov 
je závislá od medzinárodného trhu a tam 
bez kvality a efektivity rýchlo skončíte. 
Rozdiel, ktorý oddeľuje dobré a zlé 
tlačiarne, nie je teda v kvalite, ktorá je 
všade maximálne dobrá, pretože iná 
nemôže byť. V súčasnosti je však absolút-
nym meradlom úspechu efektivita výroby. 
Každého polygrafa dnes musí zaujímať 
produktivita, automatizácia a parametre 
produkovanej tlačoviny. Z tohto pohľadu 
nemôžeme k slovenskému trhu pristupo-
vať inak ako k ostatným krajinám. 

Digitál verzus ofset – ako to vnímate? 
Digitálna tlač tu je, ale celosvetovo 

stále prevláda produkcia vyrábaná klasickou 
ofsetovou technológiou. Zákazky, ktoré sa 
oplatí produkovať a má zmysel produkovať 
digitálne, tvoria 15–25 % výroby. Všetko 
ostatné pokryje ofset, či to chceme alebo 
nie. Nepodceňujem digitál, má svoje neza-
stupiteľné miesto, ale je to iba jeden 

V Čechách aj na Slovensku sa opieram o profesionálne 
a priateľské firemné prostredie.
Tu sme s českým tímom Heidelbergu na každoročnej 
teambuildingovej akcii.
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zo segmentov, popri ktorom existuje flexibilná tlač, rotačná tlač, ofset... Skutočne 
by som ho nepreceňoval. Pozrime sa na poslednú drupu – čo sme tam videli? 
Že ofset je mŕtvy a teraz bude vládnuť len digitál? Nič také, každá technológia má 
svoje limity a miesto, takže budú existovať paralelne. Polygrafia súčasnosti je priemy-
selná výroba, produkuje sa obrovské množstvo tlačovín za jednotku času a hľadí sa 
len na to, aby produktivita – teda cena za jednotku času bola optimálna – a podľa 
toho sa volí technológia. Toto je rovnaké na Slovensku, v ČR, Poľsku, Nemecku aj 
Rakúsku – v tom sú tieto trhy dospelé. 

V roku 2010 polygrafia skolabovala, narušili sa vzťahy medzi zákazníkmi a dodávateľmi. 
Dostalo sa už odvetvie polygrafie do pôvodnej, predkrízovej kondície? 

Do pôvodného stavu sme sa nedostali a myslím si, že sa tam nikdy nevrá-
time. Čo sa dialo okolo roku 2007, bola anomália, nakupovali sa stroje nie na 
základe ekonomickej kalkulácie, ale pretože to niekto jednoducho chcel. Tam 
sa podľa mňa už nevrátime. V Čechách pozorujeme, že sa stále viac roztvárajú 
nožnice medzi menej úspešnými tlačiarňami, prežívajúcimi na starších techno-
lógiách a strojoch, a medzi skutočnými dravcami na trhu, ktorí polygrafiu 
vnímajú ako priemyselnú výrobu a tlačia na produktivitu. Tí sú veľmi úspešní 
a darí sa im čoraz viac. 

Aký má Heidelberg priestor pre ďalší rast na našom trhu? 
Sme dodávateľom komplexných riešení, budujeme celkový koncept tlačiarne. 

Pred rokmi sme sa rozhodli ísť cestou komplexnej ponuky. Priznali sme si, 
že Heidelberg nemôže byť dodávateľom pre každého. Predávame najnovšie sofis-
tikované technológie, čo vymedzuje aj okruh zákazníkov. Neznamená to, že sme 
tu len pre najväčších, inštalujeme aj v malých a stredných firmách, ale musia to 
byť podnikatelia, ktorí vedia, prečo to kupujú a kam sa chcú dostať. 

Kde vidíte budúcnosť Slovenska z pohľadu polygrafie? 
Celosvetové trendy nás ovplyvňujú a nemôže to byť inak. Ako všade, aj 

u nás hrá prím vysoká produktivita, meranie, kalibrácia, znalosť dispozičných 
časov tlačiarní, možnosť spoľahnúť sa na silného partnera, ktorý stroj opraví, 
lebo inak by iba stál a neprodukoval. V tom sme rovnakí ako zvyšok sveta, čo je 
dobrá správa. Tiež môžem racionálne potvrdiť, že strojový park na Slovensku sa 
skôr či neskôr musí obmeniť, pretože investície v posledných rokoch boli veľmi 
malé. Priestor na nové inštalácie je tak veľmi veľký. Málokto si uvedomuje 
zásadnú otázku, či polygrafické subjekty určitej veľkosti ešte vôbec zaujíma 
polygrafia. V súčasnosti totiž nastáva generačný posun a často nie je komu firmu 
odovzdať. Generačná obmena je problémom celého sveta, nielen našich firiem. 
Keď sa táto obmena podarí, tak prídu investície a obnova technológií. 

Ktoré svetové trendy sú pre našich tlačiarov výzvou? 
Digitalizácia je téma, ale čo si pod ňou predstavujeme? V jednoduchom poní-

maní sveta to znamená iba kúpu digitálneho tlačového stroja. Digitalizácia už dávno 
beží na úrovni spracovania dát, ktoré vstupujú do tlačiarne. Ale pridajte si k tomu 
ďalšiu vrstvu, keď tlačiareň má komunikovať so zadávateľom. Posielame si podklady 
e-mailom, nosíme ich na USB alebo používame sofistikované portály, kde dochádza 
k základnej kontrole správnosti tlačových dát. 

Ďalšia úroveň digitalizácie je medzi tlačiarňou a dodávateľom technológií. 
Prečo by mal tlačiar pri poruche niekde v manuáli loviť číslo na technika, aby sa 
objednal náhradný diel? Tá mašina to môže nahlásiť sama a ešte lepšie je, keď to 
spraví vopred. Heidelberg takúto službu už ponúka – nazvali sme to Predictive Moni-
toring. To je jeden z trendov, ktorý razíme aj v Heidelbergu – byť partnerom zákazní-
kovi, predchádzať poruchám a byť nápomocný, keď sa niečo pokazí. Cieľom je čo 
najviac minimalizovať neproduktívny čas stroja. 

Snažíme sa aj o optimalizáciu spotrebných materiálov. Mašina a jej color 
manažment sa vyladia pre jeden typ farby a potom príde iný dodávateľ, s piksľou 

lacnejšej farby, a celá práca bola zbytočná. 
Takáto nesystematickosť vytvára veľké straty, 
ktoré si tlačiarne v budúcnosti nebudú môcť 
dovoliť. Naším cieľom a svetovým trendom je 
dodávať zákazníkom vyladené ucelené rieše-
nia. Zákazníkom budeme dodávať istotu 
a kvalitu výroby, za ktorú budeme ručiť. 

Na drupe ste predstavili aj zaujímavú koncepciu 
autonómnej tlače, tzv. Push To Stop. Čo je jej 
podstatou? 

Tlačiar už nie je tlačiarom, ale operáto-
rom stroja. Stroj získava toľko informácií, že 
sám najlepšie vie, ako sa nastaviť pre tú ktorú 
tlačovú úlohu. Operátor má k dispozícii inte-
ligentné systémy, ktoré ho vedú celou prípra-
vou a nastavením, aby zásahy, teda aj čas 
prípravy, boli čo najkratšie. Stroj sám vie, 
kedy má čo umyť a aké poradie zákaziek je 
vhodné, aby farebnosť bola čo najstabilnejšia. 
Myslím si, že ďalší rozvoj tejto koncepcie nás 
v budúcnosti prekvapí, a veľmi sa na to teším. 

Nestanú sa však výrobcovia obeťou dokonalosti 
vlastných zariadení? 

Naša efektivita prináša svoju daň. 
So strojmi sme stále výkonnejší, lenže to sa 
odráža aj na tom, že zákazníci ich potrebujú 
menej. Kedysi sme produkovali 14 000 tlačo-
vých jednotiek ročne. Teraz predávame 
zhruba 7 000 kusov a možno ich každoročne 
bude potrebných ešte menej. Lenže tie stroje 
nie sú tak výrazne drahšie, aby nám to vyrov-
nalo príjem za menší počet predaných stro-
jov. Ročný obrat 2,5 mld. eur musí uživiť 
kľúčové oddelenie výskumu a vývoja, ktoré 
fakticky prináša inovácie do nášho odboru. 
S klesajúcim obratom je však nejaký zásadný 
výskum a vývoj finančne neudržateľný, a to 
sme trhovým lídrom. Ako na tom musia byť 
vo vývoji firmy, ktoré predajú výrazne menej 
strojov? Systém, v ktorom výrobcovia strojov 
žijú iba z jednoduchej obnovy strojového 
parku, prestáva byť životaschopný.

Na čo sa najviac tešíte v blízkej budúcnosti? 
Teším sa, že slovenský trh ostáva 

v dobrých rukách stabilného lokálneho tímu, 
ktorý to tu najlepšie pozná a má pozitívne 
vzťahy so zákazníkmi. Spoločne budeme 
pracovať na tom, aby sme si boli bližšími 
partnermi, na ktorých sa v neľahkých časoch 
možno spoľahnúť. Záleží mi na tom, aby 
Heidelberg na Slovensku aj v Čechách 
vnútorne dobre fungoval, aby sa naši ľudia 
cítili vo firme dobre, pretože to sa vždy pozi-
tívne odrazí aj na vzťahoch. 

„Keď som prišiel 
do Heidelbergu, vytýčili 

sme si cieľ, že chceme 
vybudovať dobrú firmu, 

tak vo vnútornom 
fungovaní, ako aj 

vo vzťahu so 
zákazníkmi  
a okolím.“
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tlačových a lakovacích jednotiek 
archových ofsetových strojov. 
Výnimkou bol rok 2016, keď sa 
predaje (hlavne vplyvom nečer-
pania dotácií z EÚ) prepadli na 
cca 42 jednotiek. Rok 2017 však 
s počtom 96 jednotiek znamenal 
návrat na očakávané čísla. Dlho-
dobo sa však zaznamenáva mier-
ny pokles, ktorý je čiastočne 
zapríčinený nástupom digitálnej 
tlače, ale predovšetkým faktom, 
že dnes predávané stroje majú 
násobne vyššiu produktivitu. Na 
udržanie celkovej výrobnej ka-
pacity na trhu jednoducho treba 
menej nových tlačových strojov 
ako predtým.

To môžeme potvrdiť aj my. 
Už niekoľko rokov sa nám darí 
predávať najvýkonnejšie plne 
automatizované stroje zastúpe-
né konštrukčnými radmi Speed-
master CX a Speedmaster XL. Je 
evidentné, že zákazníci investu-
jú predovšetkým do strojov, kto-
ré sú veľmi produktívne a úspor-
né, a to nielen čo sa týka 
rýchlosti tlače, ale aj úspory 
času, rozjazdového materiálu 
a podobne. V Českej republike 
sa zhruba pred desiatimi rokmi 
veľmi výrazne posilnil konku-
renčný boj, ceny spadli 

Slovenský polygrafický trh sa vyvíja veľmi podobne ako trhy v niektorých susedných 
krajinách. Z dlhodobého vývoja na polygrafických trhoch u našich susedov možno vyvodiť, 
akým smerom sa bude uberať polygrafický trh na Slovensku. Pre porovnanie je určite 
najdôležitejší a dosť zaujímavý vývoj v Českej republike. Vývoj tu do podstatnej miery 
ukazuje, akým smerom sa najskôr bude vyvíjať aj náš tlačiarenský trh. Prinášame preto 
pohľad na uplynulý rok na českom polygrafickom trhu, konkrétne v oblasti ofsetovej tlače, 
a to očami spoločnosti Heidelberg, ktorá je dlhodobým lídrom ofsetového trhu.

roku 2017 bolo v Českej repub-
like inštalovaných 17 nových 
archových ofsetových strojov. 
Väčšinu tvoria viacvežové (tzv. 
dlhé) stroje. Celkovo tak bolo 
inštalovaných 96 tlačových a la-
kovacích jednotiek. Z toho celú 
polovicu zabezpečil Heidel-
berg, najväčší svetový dodáva-
teľ tlačových strojov. Dlhodobý 
podiel Heidelbergu na trhu je 
cca 40–50%. Aj keď v roku 2017 
poklesli predaje spoločnosti 
König & Bauer, z dlhodobého 
hľadiska je jednoznačnou dvoj-
kou trhu – dlhodobo tvoria He-
idelberg a König & Bauer 
takmer 80% trhu s archovými 
ofsetovými strojmi. Ostatní do-
dávatelia prechádzajú určitými 
výkyvmi – napr. Manroland po 
slabších predchádzajúcich ro-
koch zaznamenal hneď 4 nové 
stroje v roku 2017 a preskočil aj 
König & Bauer, japonskí dodá-
vatelia naopak, posledné dva 
roky vypratávajú pozície.

Na českom trhu sa posledné 
roky predá ročne zhruba 100 

v

českému trhu 
dominuje heidelberg

Počet novo predaných tlačových a lakovacích veží archo-
vých ofsetových strojov v ČR (2017) 

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl 1/2018
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Skladací stroj Stahlfolder radikálne zrýchli 
priebeh Vašich zákaziek v tlačiarni a ich kvalitu. 
Plná automatizácia nastavenia výrazne znižuje 
neproduktívne časy, prakticky eliminuje chyby 
obsluhy i zmätkovosť produkcie a znižuje počet 
rozjazdových hárkov na cca 5–10! Presnosť 
a spoľahlivosť automatického nastavenia 
umožňuje strojom Stahlfolder rýchlosť produkcie 
až o 50 000 hárkov/h.

 heidelberg.com/en/stahlfolder

Radikálne zrýchlenie 
v knižnom spracovaní!
Plne automatizovaný 
Stahlfolder.

Stroje & zariadenia

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04  Bratislava
Tel.: 02 / 63 81 06 30,  
E-mail: info.sk@heidelberg.com, www.heidelberg.sk
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dramaticky dole a tlačiarne museli na novú situáciu zareagovať. 
Pretože predajnú cenu tlačovín jednoznačne diktuje trh, väčšina 
najdôležitejších hráčov na trhu pochopila, že cesta k marži a zisku 
vedie cez úspory vo výrobe, respektíve k racionalizácii celého bizni-
su. Do popredia sa dostali témy produktivity strojov a efektívneho 
riadenia tlačiarní.

Z pohľadu formátu sa ukazuje, že v archovom ofsete je malý for-
mát B3 už definitívne utlmený (až na výnimky ho plne nahradila 
digitálna tlač), formát B2 je síce možné stále prevádzkovať veľmi 
efektívne, ale dlhodobo je na pozvoľnom ústupe. Investície najvýraz-
nejšie smerujú do formátu B1, ktorý je pre komerčné tlačiarne aj 
výrobcov obalov najefektívnejší. Stabilné sú investície do veľmi veľ-
kých formátov B0+, avšak český trh je na tieto stroje pomerne malý 
(na rozdiel napr. od Poľska) a kapacita trhu tak dlhodobo dosahuje 
jeden stroj ročne.

Predaje nových strojov z hľadiska formátov (vzostup B1, pokles 
B2, útlm B3) aj z hľadiska vybavenia strojov (posilňujú investície do 
veľmi dobre vybavených strojov s mnohými automatizačnými prv-
kami a inteligentnými systémami) potvrdzujú jeden z mnohých vi-
diteľných trendov. A to, že do nových technológií investujú predo-
všetkým silné progresívne tlačiarne. Tie obstarávajú 
najproduktívnejšie plne automatizované stroje a k dokonalosti „dob-
rusujú“ celkovú efektivitu svojich prevádzok, zatiaľ čo malé a stred-
né podniky na zásadné investície nemajú peniaze a skôr bojujú 
o udržanie na trhu.

Slovenský trh
Doplňme štatistiky zo slovenského trhu. V roku 2017 bolo na Slovensku 
podľa údajov Heidelbergu inštalovaných 5 nových archových ofsetových 
strojov (2× Heidelberg, 1× Koenig & Bauer, 1× manroland a 1× Ryobi). 
Celkový počet inštalovaných tlačových a lakovacích veží bol 36. Dva 
stroje boli vo formáte B2, dva vo formáte B1 a jeden veľkoformátový. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Zdroj: Heidelberg Praha spol. s r.o., Noviny pro grafický průmysl

Predaje tlačových a lakovacích 

veží archových ofsetových strojov 

v ČR (2012–2017)
obal, ktorý 
nechcete vyhodiť
Na konci životného cyklu skončí každý obal na skládke odpadov. Na začiatku cyklu 
je v regáloch obchodov – predstavuje kľúčový faktor úspechu predaja výrobku.

Všetci výrobcovia sa snažia obalom zaujať. Niektoré obaly sú výrazne zdobené, 
iné zaujmú reflexnými farbami, niektoré môžu mať neobvyklý tvar. Ak ste však 
dostatočne kreatívni, podarí sa vám ponúknuť inú cestu. Ako v tomto prípade, kde je 
výrobok vlastne „iba“ súčasťou obalu… Táto papierová škatuľka v sebe skrýva pohár 
medu. Čo je na prvý pohľad hneď jasné, pretože má tvar malého úľa. Možno to vo 
vás vyvolá pocit, že v úli to stále bzučí a na mede sa usilovne pracuje… 

Tento pocit sa vo vás ešte viac umocní po zistení, že v škatuľke sú okrem medu aj 
papierové včielky. Možnože obal neovplyvní zákazníka kúpiť si tento tovar, ale určite 
si ho zapamätá. 
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by sa zabránilo takémuto javu, 
teda chybám na obaloch, pro-
dukcia zákaziek v tlačiarni 
musí prebiehať bezchybne. So 
stále zložitejšími zákazkami, 
ktoré sa navyše musia spracová-
vať čoraz rýchlejšie, ide o sku-
točnú výzvu. S riešením 
prichádza Kilian Renschler, 
vedúci nášho oddelenia pre 
správu obalových produktov. 
„Čím vyšší je stupeň automati-
zácie a integrovaných kontrol-
ných systémov, tým bližšie je 
tlačiareň k tomu, aby nevytvá-
rala žiadne chyby počas produk-
cie. Štandardizovaná výroba 
s nulovou chybovosťou navyše 
posilňuje trhovú pozíciu tlačiar-
ní ako spoľahlivých partnerov 
ďalších značiek a firiem,“ dodá-
va K. Renschler.

Unikátny workflow
Nevyhnutnosťou na dosiahnu-
tie tohto cieľa je náš softvér na 
riadenie procesov a komuniká-
ciu dát vrátane technológií – 
Prinect. Môžete využiť tento 
workflow a naše ďalšie pridru-
žené služby ako Intellistart 
(program rozhodujúci o au-
tonómii tlačového procesu ale-
bo zásahu operátora), aby ste 
spojili tlačiarenské systémy so 
systémami na kontrolu farieb 
a pretavili ich do inteligentných 
kontrolných obvodov zdieľajú-
cich dáta medzi všetkými pro-
dukčnými krokmi. Naším 
cieľom je vytvoriť inteligentne 
prepojené prostredie produk-
cie, ktoré automaticky skontro-
luje cieľové hodnoty v každom 
jednotlivom kroku a zamedzí 
tak vzniku akýchkoľvek chýb.

Prakticky všetok tovar sa 
dnes veľmi pozorne sleduje. 
Firmy dbajú na to, aby propagá-
cia značky (čo zahŕňa aj jednot-

dokonalé obaly 
bez jediného kazu

Tri sekundy. To je čas, počas ktorého sa návštevník supermarketu 
rozhodne, či si určitý tovar kúpi alebo nekúpi. Niet divu, 

že medzinárodné spoločnosti, ktoré investujú nemalé finančné 
prostriedky do reklamy a prezentácie svojich produktov, sú v tomto 

ohľade úplne nemilosrdné. Ak zistia akúkoľvek chybu, aj tú 
najnepatrnejšiu na obale alebo etikete, okamžite všetko vrátia späť 
do tlačiarne. Zákazníci chyby skrátka neodpúšťajú – a už vôbec nie 
v náročnom svete tlače obalov. Ako totiž udržať špičkovú kvalitu 
tlače bez zvýšenia nákladov? Odpoveďou je náš systém Prinect.

a ný vzhľad obalu) bola všade vo 
svete úplne rovnaká – od Mní-
chova cez Moskvu až do Bom-
baja. Pre dodávateľov to zname-
ná zabezpečenie zhodujúcej sa 
tlače naprieč rôznymi miestami 
a produkčnými procesmi. To 
možno dosiahnuť len so štan-
dardizovanou databázou, akú 
umožňuje a ponúka práve náš 
systém Prinect.

Generovanie prednastavených 
dát pre tlač v automatizova-
nom procese
Na akom princípe funguje ten-
to workflow ? Po prijatí objed-
návky sa dáta zákazky nahrajú 
do Prinect, odkiaľ sú on-line 
distribuované do jednotlivých 
tlačiarní vo svete. To zaistí jed-
notný základ vo všetkých fir-
mách pre všetky nasledujúce 
kroky, od nastavenia Prepress 
až po dokončenie výsledného 

produktu. Prinect však prináša 
aj celý rad ďalších možností. 
Obsahuje napríklad centrálnu 
databázu farieb vrátane presné-
ho opisu farby a jej výrobcu. 
Tieto údaje zaručujú, že výsled-
ná produkcia vo všetkých tlači-
arňach bude jednotná a bude 
zodpovedať presným požiadav-
kám zákazníkov. Pri moder-
ných tlačových strojoch, akým 
je napríklad náš Primefire 106, 
unikátny sedemfarebný inkje-
tový stroj určený na rýchlu pro-
dukciu obalov, je systém Prinect 
takmer nutnosťou. Bez neho 
len ťažko zvládnete nával záka-
ziek, ktorý je pre digitálne zari-

adenia kľúčový, ak chcete napl-
no využiť ich potenciál. Pri 
týchto strojoch v spolupráci 
s Prinect dochádza k starostlivej 
kontrole kvality tlače počas ce-
lého procesu. Kontrolné systé-
my detegujú aj najmenšiu chy-
bičku pri maximálnej rýchlosti 
tlače. Na to slúžia senzory sní-
majúce jednotlivé hárky papie-
ra kvôli potenciálnym mecha-
nickým poškodeniam. Štyri 
kamery s vysokým rozlíšením, 
umiestnené hneď za tlačovou 
hlavou, skontrolujú výslednú 
kvalitu výtlačku, nanesený atra-
ment a všetky ďalšie parametre. 
Ak objavia chybu na konkrét-
nom hárku, ten sa automaticky 
vyradí a nahradí iným, správne 
vytlačeným. Táto funkcia sa 

toleranciu hodnôt „chýb“, čo nie 
je možné pri obaloch pre 
náročných klientov. Je možné 
tiež definovať, čo robiť v prípade 
výskytu chybných hárkov. Mali 
by byť okamžite odobraté, alebo 
stačí ich len označiť na nes-
koršiu separáciu? Nestačilo by 
(napríklad v prípade drahých 
materiálov) vyradiť len jednotli-
vé, poškodené hárky? Kontrolný 
systém je neuveriteľne precízny. 
Vďaka nemu bude váš výsledok 
vždy rovnaký – skvele vyzerajúci 
obal, ktorý spĺňa všetky poži-
adavky zákazníka. 

volá „Perfect Stack“. Riadiaca 
jednotka zasa automaticky 
opravuje chyby v nastavení, prí-
padne upozorní tlačového ope-
rátora, keď treba nutné zasiah-
nuť do procesu tlače.

Push to Stop
Náš systém Push to Stop je pri 
nových strojoch už štandard-
ným vybavením. Zaisťuje kont-
rolu farieb a ďalších hodnôt 
priamo počas tlačovej produk-
cie (aj po celý čas jej trvania) na 
stroji Speedmaster. Úlohou ope-
rátorov je len naplánovať výrob-
ný proces a výsledkom je au-
tonómna produkcia. V systéme 
Prinect Image Control 3 môžu 
operátori dokonca kontrolovať 
hodnoty na displeji Prinect Pre-
ss Center XL 2 – našom centre 

na správu ofsetovej produkcie. 
To zaistí, že každé opakovanie 
zákazky splní presné požiadav-
ky zákazníka, najmä v prípade 
kladenia dôrazu na malé tole-
rancie.

Všetky naše systémy generu-
jú správy s dokumentáciou kva-
lity a priebehu tlače. Aby bola 
zaistená bezchybná produkcia 
a  vysoká efektivita, tlačový 
operátor nastaví tolerancie na 
hlásenie chýb pred spustením 
zákazky. Napríklad pri produk-
toch pre menej náročných záka-
zníkov možno nastaviť vyššiu 

identický výsledok 
kedykoľvek a kdekoľvek
Prinect zabezpečuje kompletné 
informácie o zákazke, či už ide 

o farebnosť, alebo nastavenie tlače. 
100% opakovateľnosť je tak 

zaručená kedykoľvek a kdekoľvek. 

detekcia a odstránenie 
chýb v reálnom čase
Prinect spája stroj, meranie 

a kontrolu kvality do jednotného 
systému. Jednotlivé zariadenia 

monitorujú produkciu, vyhodnocujú 
kvalitu a ak sa zistí odchýlka, 
okamžite sa spustia opatrenia  

na jej opravu.

inteligentný  
systém kontroly

Kvalita inšpekcie a opatrenia, ktoré 
sa spustia, ak sa zistila chyba, sú 
nastavované na ovládacom pulte 

Prinect Press Center 2.

eliminácia častých chýb
S Prinectom je produkcia založená 

na procesoch a nastaveniach 
vychádzajúcich z workflow. V ňom sa 
informácie odovzdávajú automaticky 

a jednotlivé postupy sú štandardizované. 
Tak sa eliminuje najčastejší zdroj chýb – 
zvolenie zlého postupu alebo zadanie 

chybnej informácie.

„identický 
výsledok 
kedykoľvek 
a kdekoľvek. 
prinect 
zabezpečuje 
kompletné 
informácie 
o zákazke, či už 
ide o farebnosť, 
alebo nastavenie 
tlače. 100% 
opakovateľnosť 
je tak zaručená 
kedykoľvek 
a kdekoľvek.“
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omnifire  
1000 4d  
alebo ako za niekoľko 

minút vyrobiť 
zákazníkovi produkt 

na mieru
Personalizácia, kustomizácia…
Existuje hneď niekoľko výrazov pre jeden z najväčších 
súčasných trendov. Zákazníci majú čoraz väčšie požiadavky 
a zároveň čoraz väčší výber. Uspieť znamená ponúknuť 
zákazníkovi niečo jedinečné, osobné. Trendom posledných 
rokov, ktorý má veľkú budúcnosť, je personalizácia pred-
metov bežnej spotreby. A to je presne priestor pre Omnifire 
– stroj na priamu plnofarebnú potlač predmetov vyspelou 
injektovou tlačovou technológiou.

Omnifire mení sériové výrobky na tovar ušitý každému 
zákazníkovi na mieru. Vďaka tomu tak ponúka väčšiu slo-
bodu pri aplikácii nových kreatívnych nápadov, ktoré je 
schopný spracovávať prakticky na požiadanie a s obrov-
skou flexibilitou. Najväčšou prednosťou Omnifire je, že ho 
možno ľahko integrovať do priemyselných výrobných re-
ťazcov, ako aj na ďalšie miesta. Inými slovami, nejde o stroj, 
ktorý musia mať iba firmy poskytujúce tlačové služby. 
Vďaka tomu, že proces prispôsobenia predmetu zákazní-
kovi trvá iba niekoľko minút, možno stroj nainštalovať 
napríklad v medzisklade alebo priamo na mieste predaja. 
Predstavte si, že prídete do obchodu so športovými potre-
bami. Vyberiete si požadovaný predmet, napríklad helmu 
a obchodníkovi predložíte návrh dizajnu, ktorým by ste 
chceli požadovaný kus vylepšiť. Zájdete si na kávu a keď sa 
po pár minútach vrátite, všetko je pripravené a vy spokojne 
odchádzate domov s predmetom, ktorý je jedinečný na 
celom svete.

Základom stroja Omnifire je priama injektová tlač. Prvou 
verziou, ktorú sme uviedli na trh pred niekoľkými rokmi, 
bola verzia Omnifire 250. Toto zariadenie dokázalo potlačiť 
malé predmety – poháre, tuby, lopty a pod. Ďalším vývojom 
sme dospeli k verzii Omnifire 1000. V porovnaní s verziou 
250 dokáže potlačiť v podstate akékoľvek objekty až do šírky 
500 mm a dĺžky 1 000 mm. Zariadenie môže využiť až štyri 
farby vrátane nepriehľadnej bielej a ochranného náteru. 
Šesť robotických osí otáča výrobok s maximálnou presnos-
ťou, čo konzistentne zabezpečuje vysokú kvalitu tlače, do-
konca aj pre zakrivené a z hľadiska potlače mimoriadne 
komplikované povrchy.

O
LD

A

Vaša pridaná hodnota
Omnifire otvára úplne nové 
možnosti individualizovanej 
potlače predmetov. Vo výrobe, 
v medzisklade alebo hoci aj 
priamo v predajni možno 
za okamih personalizovať 
prakticky akékoľvek predmety 
a zákazníkovi tak poskytnúť 
novú pridanú hodnotu, za 
ktorú je ochotný výrazne 
priplatiť.

 

 

EVAJa
n

 

 

EVAJa
n

Veľkoobjemová produkcia 
Omnifire zvláda tak kusovú malosériovú pro-
dukciu, ako aj masovú personalizáciu. Môže 
potlačiť napríklad automobilové interiéry a ich 
časti, ako sú palubné dosky, stredové stĺpiky, 
interiéry dverí a slnečné clony. Čo sa týka perso-
nalizácie, táto oblasť poskytuje veľký potenciál, 
pretože automobil je, priznajme si, pre mno-
hých z nás dosť osobnou, citovou a emotívnou 
záležitosťou. 

Vaš osobný „brand“ 
Predstavte si, že si idete kúpiť na-
príklad lyžiarsku helmu a priamo 
v obchode vám ju za okamih potla-
čia motívom, ktorý ste si priniesli. 
Alebo si budete na e-shope kupo-
vať napríklad skateboard a ako jed-
na z voliteľných  možností bude 
tiež individuálny dizajn.
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sila digitálnej tlače 
spočíva v rýchlosti, 

kreativite a flexibilite
Heidelberg je už dlhé roky hlavným poskytovateľom 

a partnerom globálneho polygrafického priemyslu. Zákazníkom 
ponúka všetky komponenty nevyhnutné pre úspech ich 

obchodných aktivít v oblasti komerčnej aj obalovej tlače. 
Okrem konvenčných tlačových technológií výrazne rozširuje 

svoje aktivity aj v oblasti digitálnej tlače.

ortfólio digitálnej tlače zahŕňa 
špičkové tlačové systémy pre 
prevádzku inteligentnej tlačiar-
ne. Heidelberg neponúka iba 
„elektrografické tonerové“ stro-
je Versafire, ale komplexné 
portfólio digitálnych tlačových 
technológií. Sú to: Primefire 
106 – priemyslová hárková atra-
mentová tlač do veľkosti formá-
tu 70 × 100 cm, Gallus Labelfire 
a  Gallus Smartfire – rotačná 
atramentová tlač etikiet a flexi-
bilných obalov, Omnifire 
250/1000 – priama atramentová 
potlač 3D predmetov. 

Digitálne systémy ponúkajú 
vysokú kvalitu tlače a krátke prí-
pravné časy výroby. Digitálne 
tlačové zariadenia sú navyše pri-
spôsobené novým aplikáciám, 
ako je personalizovaná tlač či 
zušľachtenie tlače rôznymi 
efektami.

Digitálna tlač sa dnes vníma 
s rešpektom a v oblasti polygra-
fického priemyslu nachádza 
svoje pevné miesto. Väčšina bež-
ných zákazníkov nedokáže odlí-
šiť tlač technológiou ofsetu od 
tlače realizovanej na digitál-
nom zariadení s tonerovou ale-
bo atramentovou technológiou. 
Jediným faktorom pri rozho-
dovaní medzi ofsetovou a di-
gitálnou tlačou je vhodnosť 
a analýza konkrétnej zákazky. 
Spojenie digitálneho výrobné-
ho procesu s ofsetovým proce-
som ponúka tlačiarňam širšie 

možností a viac flexibility pri podnikaní. Digitálné elektrografické 
tlačové systémy radu Versafire sú ideálne na využitie najlepšieho 
z obidvoch svetov.

Versafire EV 
Versafire EV sa vyznačuje širokou škálou aplikácií a piatimi špeciál-
nymi farbami. Stroj prináša vysokú kvalitu a ponúka možnosť spo-
ľahlivej výroby štandardných úloh CMYK, ako aj kreatívne zušľach-
tenie piatimi špeciálnymi tonermi: krycím bielym, čírym/lakom, 
neónovým žltým, neónovým ružovým a „neviditeľne červeným“ tone-
rom, ktorý má za denného svetla lesklý efekt a pod UV svetlom žiari 
červene a poskytuje ochranu proti kopírovaniu. Tento neviditeľný 
toner bol vyvinutý hlavne pre bezpečnostné aplikácie.

Pre kreatívcov najmä biely toner dáva viac možností kreatívnej 
tlače na rôzne podklady, ako sú metalizované, farebné alebo prie-
hľadné médiá. Po prvýkrát teraz možno vytlačiť najprv bielu farbu 
a následne procesné farby CMYK. Pri tlači na farebný papier a fólie 
sa môžu aplikovať rôzne efekty – všetko v jednom priechode. Auto-
matická in-line kalibrácia a in-line register poskytujú vysoký stupeň 
stability, presnosti a vyššej kvality. In-line meranie farieb a automa-
tická kalibrácia prebiehajú pred procesom tlače a zabezpečujú stálu 
farebnú stabilitu počas celej prevádzky. Špičková kvalita obrazu sa 
dosahuje vďaka vysokému rozlíšeniu 4800 × 2400 dpi.

Versafire EV ponúka rýchlosť tlače až do 95 strán formátu A4 za 
minútu a dokáže využívať gramáže v rozsahu 52 – 360 g/m2, čo zaru-
čuje vysokú úroveň produktivity. Zariadenie dokáže potlačiť média 
max. veľkosti 330 × 488 mm. Okrem toho systém dokáže tlačiť ban-
nery do dĺžky 700 mm (duplex) a 1200 mm (simplex). Digitálny tla-
čový stroj Heidelberg Versafire EV otvára priestor pre kreatívne 
a komerčné aplikácie, čo tlačiarenským prevádzkam prináša nové 
obchodné príležitosti. 

Versafire EP
Versafire EP produkuje až 135 plnofarebných (CMYK) strán formátu 
A4 za minútu a dokáže využívať papiere v rozsahu 52 – 470 g/m² 
(duplex). Zariadenie dokáže potlačiť média max. veľkosti 
330 × 488 mm. Okrem toho vytlačí bannerový formát s maximálnou 
dĺžkou 1260 mm (simplex) a 1030 mm auto (duplex). Integrované 
in-line snímače umožňujú zariadeniu automatické riadenie farby 
počas tlače. Tento proces analyzuje farebné zmeny a prispôsobuje 

farbu tak, aby sa zaistila bez-
pečná, účinná a spoľahlivá 
výroba. Špičková kvalita obra-
zu s rozlíšením 4800 × 2400 
dpi v  kombinácii s vysokou 
rýchlosťou a spoľahlivou pro-
dukciou z neho robí perfektnú 
voľbu pre polygrafické odvet-
vie.

Versafire CM
Versafire CM je určený na čier-
nobielu produkciu s výkonom 
až 135 listov formátu A4 za 
minútu. Vysoké rozlíšenie 
1200  ×  4800 dpi garantuje 
vysokú ostrosť textu aj obrazu. 
Zariadenie dokáže potlačiť 
média max. veľkosti 330 × 488 
mm a plošnej hmotnosti v roz-
sahu 40 – 350 g/m2 (duplex). Aj 
keď tlačiarenské produkty sa 
vyžadujú v  plnej farbe, stále 
existujú zákazky pre 
monochromatické digitálne 
stroje. Väčšina obsahových 
stránok kníh a  väčšina 
dnešných personalizovaných 
prvkov sa stále tlačí čierno-bie-
lo. Personalizované mená, 
políčka adries a čiarové kódy 
sa dajú vyrobiť najefektívnejšie 
pomocou špecializovaného 
monochromatického digitál-
neho stroja, ako je Versafire 
CM. 

p
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TIPS &
TRICKS

kontrola dát
Prinect DFE v podstate zabezpečuje kompletnú predtlačovú prípravu dát vrátane RIP-u. 
Pomocou funkcie drag and drop (pretiahnutia súborov myšou do okna programu) sa 
nahrajú tlačové dáta. Podľa zvoleného profilu (preflight-u) sa dáta skontrolujú a pripraví 
sa správa vo formáte PDF, ktorú je možné odoslať zákazníkovi na schválenie, alebo ju 
rovno priložiť k zákazke a začať tlač. Ďalšou možnosťou je nastavenie konkrétnych 
špecifických kvalitatívnych parametrov, napríklad rozlíšenie, farebné rozhranie a pod., 
pri nedosiahnutí ktorých dôjde k pozastaveniu automatického spracovania zákazky. 

Prinect Digital Frontend (DFE) je systém na správu a prípravu zákaziek na digitálnych 
tlačových strojoch. Vďaka Prinect DFE sa z digitálneho tlačového stroja stáva samostatné 
pracovisko nezávislé od predtlačovej prípravy iným oddelením tlačiarne. Túto ovládaciu 
jednotku nájdete v tlačových strojoch Versafire EV a EP. Možno ju využívať oddelene 
priamo na stroji, alebo ju integrovať do workflow tlačiarne.

nezávislá digitálna tlač

bežné riešenie 
prepressové pracovisko oddelené od digitálnej tlače

RIP + tlač RIP + tlačVyradenie

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNÍK

Oprava
chýb

CHYBA!

Príjem 
a kontrola 

dát
Vyradenie

versafire + prinect dfe
prepressové operácie súčasťou ovládania digitálneho stroja

Oprava  
chýb Vyradenie

RIP + tlač

ZÁKAZNÍK ZÁKAZNÍK

Príjem 
a kontrola 

dát

CHYBA!

PRIAMO V STROJI

PREPRESS

príprava dát pre digitálnu tlač
Väčšina ofsetových tlačiarní má problémy s prípravou dát pre digitálnu tlač. Zákazky pre digi-
tálnu tlač obvykle spracováva prespressové štúdio pre ofsetovú tlač. To samozrejme zdržiava 
celý proces tlače. Nehovoriac o situácii, keď údaje nie sú stopercentne korektné, alebo sa pri 
tlači zistí, že je potrebná ďalšia úprava (napr. väčší odstup pre prierez). Vtedy treba vrátiť 
dáta z digitálneho tlačového pracoviska do prepressového štúdia a celý proces je potom 
veľmi náročný a zdĺhavý. Keďže digitálna tlač je koncipovaná pre malé a rýchle zákazky,  
na pracovníka pripravujúceho dáta sa tak vyvíja zbytočný tlak.

hotfolders
Pri opakovaných zákazkách možno využiť takzvané hotfolders. Sú to adresáre 
s uloženým nastavením, vďaka ktorým systém po nahraní PDF začne automaticky 
pracovať s uloženou konfiguráciou.

nezávislá digitálna tlač
Prinect DFE pretvára digitálny tlačový stroj na samostatné pracovisko, ktoré 
je schopné pripravovať tlačové dáta a digitálne tlačiť bez nutnosti použitia 
ďalších programov a pracovníkov. Samozrejme sa očakáva, že operátor 
obsluhujúci digitálne tlačové zariadenie bude o niečo skúsenejší než 
klasický tlačiar – musí vedieť, ako má vyraďovať, ako bude prebiehať 
následné spracovanie a pod. Používateľská náročnosť programu 
však neprekračuje zaužívané štandardy, takže obsluhe určite nespôsobí 
žiadne komplikácie.

PREPRESS

nastavenie parametrov a vyradenie
V okne s náhľadom všetkých strán PDF formátov sa zvolia strany alebo časti, ktoré treba vyradiť. 
Nie je potrebné žiadne extrahovanie, všetko sa deje v reálnom čase. Náhľad obsahuje všetky 
informácie – kompletné číslovanie, schému, formát a pod. Možno zvoliť počet kópií, rozpaly 
a ďalšie parametre zákazky. Opäť stojí za zmienku, že všetky potenciálne úpravy vidí obsluha 
stroja v rámci náhľadu na obrazovke. To platí aj pre dofarbovanie a korigovanie farebnosti 
aj pre lakovanie (prípadne pri tlači efektnými „piatimi“ farbami), keď sa zvýrazní potlačená 
plocha, na ktorej bude efekt použitý. Možno zvoliť aj tlačové značky vrátane infotextu. Doňho 
možno zaznamenávať údaje, či už ide o spracovanie zákazky (napríklad že chýba spadávka, 
napriek tomu rezať), alebo aj informácie o termíne, dokedy treba expedovať zákazku. Na dokon-
čenie tlače stačí už iba zadať počet úžitkov a DFE samo spočíta, koľko hárkov sa vytlačí.
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second-handy 
v heidelbergu 
systémovo
 Nový stroj je nový stroj, o tom nie je potrebné diskutovať. Avšak okrem 
toho na trhu prebieha aj čulé obchodovanie s použitými technológiami. 
Keď sa tlačiareň rozhodne získať second-handové polygrafické 
zariadenie, a nemusí ísť nevyhnutne len o tlačový stroj, má to celý rad 
dôvodov, a tiež množstvo výhod. O tom, že spoločnosť Heidelberg 
celosvetovo a tiež Heidelberg Praha na našom trhu pristupuje 
k obchodovaniu so second-handmi férovo a systémovo, sme hovorili 
s Petrom Mlenským, ktorý v Česku a ďalších krajinách strednej 
a východnej Európy zabezpečuje podporu pri vykupovaní a predaji 
použitých strojov. 

án Mlenský, ako by ste charakterizovali prístup 
spoločnosti Heidelberg k obchodovaniu 
s použitými strojmi?

Niektorí výrobcovia postupujú pri odku-
povaní a predaji použitých tlačových strojov 
a ďalších polygrafických zariadení takpove-
diac náhodne, alebo celú agendu ponechajú 
v rukách nie vždy serióznych jednotlivcov. 
Na rozdiel od tohto sa v prípade našej znač-
ky Heidelberg jednoznačne presadzuje systé-
mový prístup k problematike. Odkupovanie 

a predaj použitých strojov sú súčasťou 
obchodných činností. Ako najväčší svetový 
výrobca tlačových strojov používame profe-
sionálne prepracované postupy. Ostatne, ako 
renomovaná značka Heidelberg si ani nemô-
žeme dovoliť iný prístup.

Aké miesto zaberá obchodovanie so second-
handmi v celkovej stratégii Heidelbergu?

Naša stratégia vychádza z dvoch základ-
ných premís. Odkupovanie second-handov by 
malo podporiť predaj nových strojov. Málo sa 
vie o tom, že Heidelberg je celosvetovo najväč-
ším obchodníkom s použitými polygrafický-
mi strojmi. Prioritou Heidelbergu – 
a koniec-koncov všetkých výrobcov – je predsa 
predaj nových strojov. Po druhé, z pohľadu 
predaja môže byť v cieľovej tlačiarni aj použi-
tý stroj modernizačnou investíciou.

Ako by ste charakterizovali prínos použitého 
stroja u nového zákazníka?

Konkrétne obchodné prípady, ktoré rea-
lizovala spoločnosť Heidelberg, potvrdzujú, 
že použitý stroj našej značky môže pre ku-
pujúcu tlačiareň znamenať nielen zvýšenie 
kapacity, ale tiež modernizáciu technológií. 
Zákazník si napríklad netrúfa na nový stroj 
z finančných dôvodov. Novo inštalovaný 
stroj, hoci aj použitý, má spravidla novší 
ročník výroby, je teda modernejší, vykazuje 
vyšší stupeň automatizácie a pod. Je však 
dôležité, aby sme pre zákazníka našli vhod-
ný stroj. Tu Heidelberg čerpá zo svojej ob-
rovskej globálnej databázy.

Z čoho sa vlastne skladá celá agenda súvisiaca so 
second-handmi?

Obchodovanie s použitými strojmi 

p
xxxxxx xxxx
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xx

„Heidelberg  
je celosvetovo najväčším 

obchodníkom s použitými 
polygrafickými strojmi.“
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sa dá rozdeliť do niekoľ-
kých skupín. V prvom rade ide 
o výkup použitého stroja po-
pri predaji nového, druhú sku-
pinu tvorí predaj už skôr vy-
kúpeného použitého stroja. 
Samostatnú podskupinu tvo-
ria prípady, ktorých v súčas-
nosti pribúda, a to, že tlačia-
reň sa zbavuje stroja, lebo si 
chce znížiť príliš veľkú výrob-
nú kapacitu.

Čo je pri riešení konkrétneho 
obchodného prípadu 
najdôležitejšie?

Pri výkupe použitého stro-
ja, eventuálne pri jeho nahra-
dení novým, a pri jeho ďalšom 
predaji zákazníkovi a prípad-
ne aj inštalácii a výmene, je 
mimoriadne dôležitý timing, 
resp. načasovanie všetkých 
krokov, aby na seba nadväzo-
vali a zohľadňovali výrobné 
potreby zainteresovaných 
zákazníkov. Túto pomerne 
zložitú logistickú úlohu rieši-
me v Heidelbergu bez problé-
mov. Sme schopní garantovať 
všetky termíny tak, aby per-
fektne vyhovovali zákazníko-
vi. Výmena starších strojov za 
nové, aj keď použité, sa nezao-
bíde bez korektného refinan-
covania celej obchodno-tech-
nickej operácie. Heidelberg 
ponúka riešenie aj týchto otá-
zok a aj pri tomto dokáže 
zákazníkovi garantovať rám-
cové výkupné ceny.

Je pri odkupe a predaji second-
handu najdôležitejšia cena?

Pri zaobstaraní použitého 
stroja je cena nepochybne roz-
hodujúcim kritériom. Cenová 
hladina použitých ofsetových 
strojov sa rádovo pohybuje na 
50 až 60 % kúpnej ceny nové-
ho stroja, a to pri porovnateľ-
nej konfigurácii a výbave. 
A hoci je cenová hladina po-
merne stabilná, ceny konkrét-
nych strojov môžu kolísať. 
Cena sa v zásade odvíja od 
roku výroby a počtu výtlačkov, 

tredia vždy rovnaký vplyv na 
rozvoj výrobných schopností 
tlačiarní, treba však dodať, že 
je dôležitý aj dnes, keď sú čes-
ké tlačiarne vybavené prevaž-
ne špičkovými polygrafický-
mi technológiami.

Okrem českého trhu pôsobíte aj 
na Slovensku, v Rakúsku 
a Maďarsku. Pritom využívate 
celosvetovú sieť Heidelbergu. 
Aká je situácia so second-handmi 
na zahraničných trhoch?

Z teritoriálneho hľadiska 
použité stroje zvyčajne prú-
dia z vyspelejších trhov na 
menej náročné, napríklad zo 
Švajčiarska a Rakúska k nám 
a od nás zas napr. na Ukraji-
nu. V minulosti bola častým 
cieľom India, ale indický trh 
sa podobne vzmáha a tamoj-
šie tlačiarne už nemajú záu-
jem o stroje Adast a Polly. 
Aktuálnym trendom na 
čínskom trhu je vysoký 
dopyt po použitých strojoch 
formátu B2. Stroje formátu 
B1 kupujú vyspelejšie tlačiar-
ne, v prípade ktorých je mož-
nosť dopytu a hlavne financo-
vania nových strojov. 
Zaujímavým odbytiskom pre 
použité stroje z Európy sa stá-
va Afrika. Na afrických 
trhoch zatiaľ chýba obchodné 
a servisné zázemie, ale trh 
ako celok vykazuje známky 
rastu.

Akú hlavnú zásadu presadzujete 
pri práci so second-handmi? S čím 
môže zákazník počítať? 

Heidelberg vyznáva zása-
du, že v rámci odkúpenia sta-
rého stroja pomôže zákazní-
kovi so všetkým, či už ide 
o tlačové stroje, post-press, 
alebo pre-press, bez ohľadu 
na značku. Nebránime sa ni-
čomu. 

ktoré má stroj za sebou. Obľúbené modely, po ktorých je vyšší do-
pyt, sú samozrejme drahšie. Heidelberg používa pri stanovovaní 
cien použitých strojov jednotnú metodiku. Niektoré parametre 
cenu zvyšujú, iné ju znižujú. Záručná lehota závisí od individuál-
nej dohody.

Obchodujete okrem strojov z Heidelbergu aj so strojmi iných značiek? 
Odpovedám jednoznačne „áno“ na pomerne častú otázku, či 

Heidelberg odkupuje aj staršie stroje iných značiek. Použité tlačo-
vé stroje rôznych značiek zohrali v Českej republike v uplynulom 
štvrťstoročí nemalú úlohu pri rozvoji polygrafie. Obchod so se-
cond-handmi nemal v rôznych obdobiach rozvoja trhového pros-

Petr Mlenský je v Heidelbergu zodpovedný za podporu pri výkupoch a predajoch 
použitých strojov nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v ďalších 
krajinách strednej a východnej Európy.

50–60 %
To je bežná cenová hladina použitého 
ofsetového stroja oproti novému pri 
porovnateľnej konfigurácii a výbave. 

Papier je vysoko citlivý na okolité prostredie. Nesprávne zaobchádzanie s papierom má 
niekedy až hrozivé dôsledky na kvalitu tlače. Problémom, ktorý býva dôsledkom 
skladovania papiera pri nesprávnej teplote a vlhkosti alebo zlého nastavenia parametrov 
tlače, je vrásnenie počas tlačového procesu.

problémy s papierom – vrásnenie

TIPS &
TRICKS

skladovanie a spracovanie papiera
Pre bezchybný posun hárku je nevyhnutný dokonale rovný substrát. Hárky musia 
byť transportované a skladované pri správnej teplote a vlhkosti a chránené pred 
nepriaznivými vplyvmi. Papier je napríklad veľmi citlivý na výkyvy vlhkosti. Ak okraje 
stohu vyschnú, hárky budú na okrajoch kratšie a uprostred dlhšie. To vedie 
k zvlneniu v strede hárku. Na druhej strane, ak papier absorbuje príliš mnoho 
vlhkosti, zvlní sa na okrajoch. Oba prípady potom vedú k absolútne neplochému 
hárku. Tlačiarne preto musia mať istotu, že prostredie je čo najstabilnejšie 
pri skladovaní, aj vo výrobe. Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti sú medzi 50 
až 55 % a teplota miestnosti medzi 20 až 22 °C. 
Tam, kde dochádza k miernym odchýlkam, je dobré ponechať papier do poslednej 
chvíle pred tlačou v ochrannom obale a nepotlačený materiál vrátiť do obalu. Tam, 
kde dochádza k väčším odchýlkam vo vlhkosti a teplote, je dobré aspoň 24 hodín 
pred tlačou prepraviť zabalený materiál do tlačiarenskej haly, aby sa aklimatizoval.

nastavenie stroja 
Nesprávne nastavenie tlačových parametrov, najmä na nakladači, tiež môže 
spôsobiť vrásnenie. Často je to preto, že predné náložky sa zaseknú alebo nie 
sú správne nastavené. Môže to byť spôsobené aj tým, že bočná náložka príliš 
ťahá, čo vedie k zvlneniu papiera alebo ku krivému naloženiu. Ak je nastavenie 
náložiek v poriadku a napriek tomu vznikajú problémy, treba nastaviť 
pridržiavače, znížiť množstvo fúkaného vzduchu na nakladači a zmeniť 
nastavenie vzduchu. Zdrojom problémov však môžu byť aj zanesené chytače, 
ktoré potom spôsobia deformácie, alebo nerovnomerné naloženie hárku. 
V takom prípade treba chytače vyčistiť a zmeniť ich nastavenie. Pravidelná 
kontrola vedenia hárku je nevyhnutnou súčasťou tlačového procesu.

Zvlnené okraje: objavujú sa tam, 
kde sa vlhkosť okolitého vzduchu 
dostáva do papiera  
a okraje sa rozťahujú väčšmi 
než stred hárku. To spôsobuje 
problémy pri posune papiera 
strojom a nerovnomernú kvalitu 

tlače na ploche hárku.

Napäté okraje: objavujú sa 
v suchých vyhriatych  
miestnostiach v zimnom období. 
Z okrajov hárku mizne zvyšková 
vlhkosť. Okraje potom zoschnú 
väčšmi ako stred hárku  
a skrútia sa dohora.  
Nerovnomerná vlhkosť hárku 
spôsobuje podobné problémy 
ako v prípade zvlnených okrajov. 

20–22 °C 50–55 %
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Chcete investovat? Hledáte spolehlivého 

partnera? Deutsche Leasing, člen skupiny 

německých spořitelen Sparkassen, jedné 

z největších a nejsilnějších finančních organizací 

na světě, je špičkou ve financování strojů 

a zařízení. Našim zákazníkům a dodavatelům 

nabízíme komplexní škálu služeb: od poradenství 

přes zajištění investice a řízení průběhu 

administrativního zpracování až po umožnění 

výhodného pojištění předmětu leasingu. 

Servis v nejvyšší kvalitě nabízíme i pro úvěrové 

kofinancování investic pořizovaných v rámci 

dotačních titulů.

Společně s námi najdete optimální finanční řešení 

pro vaše investiční záměry.

Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 267 228 111, fax: +420 267 228 222
E-mail: info@dlcr.cz, www.deutsche-leasing.cz

Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 257 789 211, fax: +421 257 789 222
E-mail: info@dlslovakia.sk, www.deutsche-leasing.sk

MOMENTKA

V rámci národného projektu 
„Digitálna knižnica a digitálny 
archív“ (DIKDA) sa do konca 
minulého roka digitalizovalo 
takmer 1 500 000 položiek – 
kníh, novín, časopisov aj 
jednotlivých článkov. 

Aj po skončení najväčšieho 
digitalizačného počinu 
na Slovensku, ktorý bol svojím 
rozsahom unikátny aj 
v európskom meradle, 
pokračuje SNK v digitalizácii 
svojich fondov. 

Všetky digitalizované položky sa 
postupne ukladajú do Katalógu 
digitálnej knižnice SNK. 
Návštevníci si ich tak 
v priestoroch SNK môžu 
na miestnych termináloch, 
ale aj na vlastných tabletoch, 
počítačoch a mobiloch všetky 
prezrieť a prečítať bez ohľadu 
na to, či sú alebo nie sú autorsky 
chránené. Namiesto čakania 
na fyzické vypožičanie tak majú 
prístup k informáciám hneď, 
priamo v digitálnej forme.

digitalizácia 
vstúpila aj 
do slovenskej 
národnej 
knižnice

Zdroj: www.snk.sk
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akcie
január
8. – 10. 1.  viscom (Düsseldorf, SRN)

 Medzinárodný veľtrh vizuálnej komunikácie

február
25. – 28. 2. Hunkeler Innovation Days (Luzern, Švajčiarsko)

 Technológie pre digitálnu tlač a postpress

apríl
9. – 13. 4.  Print China (Guangdong, Čína)

  Medzinárodný polygrafický veľtrh

10. – 11. 4.  Empack (Curich, Švajčiarsko)
 Veľtrh inovácií pre packaging & label

máj
13. – 16. 5.  UV Days IST (Nürtingen, SRN)

 Technológie pre UV aplikácie v polygrafii

14. – 17. 5. Fespa (Mnichov, SRN)
 Veľtrh technológií pre polygrafiu

júl
1. – 5. 7. Heidelberg Commercial Days (Wiesloch, SRN)

 Technológie pre komerčné tlačiarne

1. – 5. 7. Heidelberg Packaging Days (Wiesloch, SRN)
 Technológie pre výrobcov obalov

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
www.heidelberg.sk

Push to Stop je naša predstava o tlačovej produkcii 
budúcnosti. Je založená na automatizácii, 
inteligentných technológiách a plne integrovaných 
strojoch, ktoré vyrábajú zákazky bez zásahu človeka. 
Push to Stop zaisťuje automatizovanú, vysoko 
efektívnu a bezchybnú produkciu. Vy sa môžete 
sústrediť na to podstatné: na business.
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