
Situácia v polygrafickom priemysle

Časti prezentácie:
1. časť
Polygrafia na Slovensku v číslach EUROSTAT

2. časť
Polygrafia v Európe
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Situácia v polygrafickom priemysle

- Využili sa oficiálne údaje ŠÚ SR v metodike EUROSTAT
- Údaje sú usporiadané v časovom rade 2009 - 2013
- ŠÚ SR sleduje len podniky nad 20 zamestnancov
- V prehľadoch za roky 2009 – 2013 rôzne počty št. prvkov (34-42)
- Pre porovnanie sme vytvorili pomerové ukazovatele
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Situácia v polygrafickom priemysle

NACE 1811 – Tlačené noviny, časopisy  a periodiká,  
vychádzajúce aspoň štyri razy za  týždeň (noviny)

NACE 1812 – Tlačené noviny, časopisy a periodiká
vychádzajúce menej než štyri razy do týždňa,  
tlačené knihy, brožúry a letáky, tlačené mapy, 
etikety

NACE 1813+1814 – sadzba a služby spojené s prípravou TF 
(prepress), dokončovacie spracovanie (postpress)

Stav a vývoj polygrafie na SlovenskuStav a vývoj polygrafie na Slovensku

EUROSTAT terminológia



Priemerná mesačná mzda
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Situácia v polygrafickom priemysle

Priemerná mesačná mzda

2009 / 2010 / 2011 / 2012  / 2013

%     %                %                 %

MJ    2009 2010 10/09 2011 11/10 2012 12/11 2013 13/12 

SPOLU  EUR   734    776   +5,7  819   +5,5    851 +3,9   852   +0,1

NACE 1811 EUR  985  1023  +3,8  1025  +0,2   944     -7,9   884  -6,3

NACE 1812 EUR  709    746  +5,2    789   +5,7   832     +5,4  838  +0,7

NACE 1813 EUR  553    724  +30,9  888  +22,6  944    +6,3  884  -10,6

+1814

Stav a vývoj polygrafie na SlovenskuStav a vývoj polygrafie na Slovensku
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Produktivita práce z tržieb
za vlastné výkony a tovar
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Produktivita práce 
z pridanej hodnoty
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Situácia v polygrafickom priemysle

Produktivita práce z tržieb a z pridanej hodnoty

2009 / 2010 / 2011/ 2012 / 2013

%                   %                    %                   %
PP z tržieb           MJ     2009      2010    10/09   2011  11/10  2012 12/11   2013  13/12                                          

SPOLU EUR   64134  72141  +12,5  77537 +7,5  77108  -0,5     74934  -2,8

NACE 1811 EUR  91870  82992   -9,7    76482  -7,8     DÚ - DÚ -

NACE 1812 EUR  62695  72171   +15,1 79734 +10,5 81583 +2,03  80713 -1,1

NACE 1813      EUR  20518  44180 +115,3 39198  -11,3 53981 +37,7  44652 -17,3

+1814

%                  %                     %                   %  

PP z pr.hod.       MJ     2009      2010    010/09  2011  11/10 2012  12/11   2013  13/12   

SPOLU EUR  18028  19138    +6,1    20034   +4,7 20722   +3,4 19031  -8,2

NACE 1811 EUR 26557  23468   -11,6    20760   -11,5 DÚ - DÚ -

NACE 1812 EUR 17275  19069   +10,4   20043     +5,1 20466   +2,1  19117 -6,6

NACE 1813      EUR 10405     9528    - 8,4   18162   +90,6 22043  +21,4 17493 -20,6

+1814
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ZISKOVOSŤ
z výnosov
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ZISKOVOSŤ
z vlastných tržieb
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Situácia v polygrafickom priemysle

Ziskovosť z vlastných  tržieb

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013

MJ     2009 2010 2011 2012   2013

SPOLU         %         1,0          1,2���� 2,1���� 2,5���� -0,2����

NACE 1811 % 4,0          0,3 -2,7 DÚ DÚ

NACE 1812 %         0,4          2,6 2,6 2,7 0,4

NACE 1813 %        -0,1      -12,8      4,6 0,5 -6,6

+ 1814
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Situácia v polygrafickom priemysle

Všeobecné trendy v polygrafickom priemysle 

- trvalý pokles výroby tlačovín vo vyspelých krajinách
- nárast exportnej schopnosti a exportu v rozvojových 

a rozvíjajúcich sa krajinách
- rozširovanie e - komunikácie cez internet
- znižovanie spotreby papiera vo vyspelých štátoch
- ďalší rast konkurencie medzi tlačiarňami
- pokles tlačenej inzercie a reklamy
- znižovanie záujmu bánk o úverovanie tlačiarní
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Situácia v polygrafickom priemysle

- nárast on-line komunikácie na úkor tlačenej produkcie
- technická substitúcia medzi tlačou a el. technológiami
- celosvetový a celosortimentný nárast digitálnej tlače
- organická a tlačená elektronika
- rozširovanie využívania web-to-print
- prelínanie coldsetu a heatsetu                    
- nárast šírky ofsetových kotúčových strojov 
- prelínanie kotúčového ofsetu a hĺbkotlače
- spolupráca medzi ofsetom a digitálnou tlačou
- Inovácie podporujúce automatizáciu v celej polygrafii 

Kľúčové trendy
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Situácia v polygrafickom priemysle

Možno konštatovať, že prebytok 
kapacít a cenová konkurencia negatívne 
pôsobia na celé odvetvie. 
Zmeny v technológií, ktoré
prináša informačný priemysel na jednej 
strane vytvárajú pre polygrafiu
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Situácia v polygrafickom priemysle

HROZBY ako sú:

- presun časti tlačených produktov na      
elektronické médiá, 

- znižovanie podielu tlačených produktov

- znižovanie dopytu po tlačenej podobe 
niektorých druhov výrobkov v množstve 
ale aj sortimente,
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Situácia v polygrafickom priemysle

PRÍLEŽITOSTI ako sú:

- zvyšovanie produktivity práce  
(automatizácia, MIS riadiace systémy),

- otváranie nových trhov cez kvalitatívne 
inovácie výrobkov, 

- zvyšovanie flexibility pri uspokojovaní
zákazníkov.
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Situácia v polygrafickom priemysle

2. časť
Polygrafia v Európe
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Situácia v polygrafickom priemysle

Aké sú trendy a prognózy vývoja polygrafie 

Podľa štúdie ktorú spracovala SMITHERS PIRA 
„Vývoj európskeho polygrafického trhu 
do roku 2017“

Štúdia odhaduje vývoj z viacerých pohľadov:
- teritórium (západná – východná Európa)
- časové hľadisko 2007/2012 a 2012/2017 
- polygrafická produkcia
- tlačové techniky 
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Situácia v polygrafickom priemysle

Polygrafické trhy západnej Európy
(Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, UK, Francia ....)

V objeme výroby v USD       
pokles v rokoch 2012/2007 o – 2,9% 
pokles v rokoch 2017/2012 o – 1,2 % zmierňovanie

V počte potlačených hárkov (v prepočte na A4)

pokles v rokoch 2012/2007 o – 4,09%
pokles v rokoch 2017/2012 o – 3,35% zmierňovanie
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Situácia v polygrafickom priemysle

Očakávaný vývoj produkcie podľa sortimentu výroby 
v USD / počet potlačených hárkov  ZE

2012/2007 2017/2012
%  z USD /ks            % z USD/ ks               .

Knihy -4,6/-6,8 -5,4/-7,6
Časopisy -4,4/-3,9 -2,9/-1,5
Noviny -6,6/-3,4 -5,3/-4,5
Reklama -3,4/-4,4 -1,9/-3,9
Katalógy -6,8/-6,0 -5,2/-3,7
Hospodárske tlačoviny -4,0/-6,8 -3,2/-5,8
Slovníky -3,9/-4,6 -5,9/-6,0
Ceniny -7,6/-8,1 -1,4/-2,8
Mailing 0,1/-4,3 0,1/-5,8
Obaly -0,6/0,0 -1,3/+1,0
Etikety -1,9/-3,1 -2,6/-0,3

( - = pokles, + = nárast)PRINT PROGRES konferencia 19. jún 2014



Situácia v polygrafickom priemysle

Očakávaný vývoj podľa používanej tlačovej techniky výroba 
v USD/počet potlačených hárkov   ZE

2012/2007 2017/2012
% z USD/ks    % z USD/ks    .

Hárkový OF -3,9/-5,3 -2,4/-3,77
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Heatset OF -5,9/-4,41 -4,5/-2,27
Coldset OF -7,4/-4,63 -8,8/-5,53
Hĺbkotlač -3,7/-3,35 -1,8/-1,83
Flexotlač -2,5/-2,09 -0,7/-1,45
Sitotlač -8,8/-6,68 -9,9/-4,18
Kníhtlač -34,4/-30,50 -13,2/–4,90
Kopírky 8,3/1,12 3,8/-0,79
Inkjet - dig.tlač 7,1/9,21 11,0/11,28

( - = pokles, + = nárast)
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Situácia v polygrafickom priemysle

Polygrafické trhy východnej Európy
(Bulharsko, Rusko, Česko, Poľsko, Ukrajina ....)

V objeme výroby v USD       
nárast v rokoch 2012/2007 o + 1,4% 
nárast v rokoch 2017/2012 o + 3,8 %

V počte potlačených hárkov 
nárast v rokoch 2012/2007 o + 0,45%

nárast v rokoch 2017/2012 o + 2,33%
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Situácia v polygrafickom priemysle

Očakávaný vývoj produkcie podľa sortimentu výroby 
v USD / počet potlačených hárkov  vých. Európa

2012/2007 2017/2012
% z USD/ks         % z USD/ks              .

Knihy -0,8/-2,45 -2,7/-4,09
Časopisy +3,1/+3,71 -8,7/+1,59
Noviny -3,1/-3,09 -5,3/-6,97
Reklama +4,8/+6,37 +7,5/+11,79
Katalógy +1,8/+2,81 -3,3/+1,36
Hospodárske tlačoviny +1,9/+1,47 +3,9/+7,46
Slovníky +2,1/+4,30 -6,8/-2,16
Ceniny -2,0/+1,39 +4,4/+10,70
Mailing +8,6,1/+3,52 +17,0/+12,00
Obaly +0,7/+4,49 +5,2/+5,42
Etikety +4,5/+5,18 +6,7/+8,23

( - = pokles, + = nárast)PRINT PROGRES konferencia 19. jún 2014



Situácia v polygrafickom priemysle

Očakávaný vývoj podľa používanej tlačovej techniky výroba 
v USD/počet potlačených hárkov   vých. Európa

2012/2007 2017/2012
% z USD/ks %  z USD/ks           .

Hárkový OF +1,4/+3,59 +2,7/+6,02
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heatset OF +0,5/+2,82 -0,7/+3,85
Coldset OF -1,6/-1,95 -2,4/-2,82
Hĺbkotlač -3,8/-2,34 -0,3/-0,10
Flexotlač 0,0/+4,72 +4,3/+10,48
Sitotlač -1,5/-2,71 -1,4/-0,45
Kníhtlač -2,5/-2,04 -2,9/-2,02
Kopírky +12,7/+10,11 +10,4/+16,01
Inkjet - dig. tlač +15,3/+15,46 +21,3/+22,73
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Situácia v polygrafickom priemysle

Očakávané zmeny v polygrafii

Kvantitatívne zmeny:
- znižovanie počtu pracovníkov firiem
- redukcia  veľkosti podniku

Kvalitatívne zmeny:
- flexibilita  pracovníkov z hľadiska momentálnej potreby trhu

- flexi pracovný čas,
- flexibilita pracovníkov z hľadiska zručností – zvyšovanie kompetencií

- multiskilling, 
- zvyšovanie nárokov na vedomosti – náročnosť na vzdelávanie –
upskilling  (polygrafické školstvo, preškoľovanie zamestnancov, 
celoživotné vzdelávanie), 

- motivácia pracovníkov a partnerstvo (nová firemná kultúra).
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Situácia v polygrafickom priemysle

Je potrebné realizovať celý rad požiadaviek pre zachovanie 
konkurencieschopnosti branže a to: 

– výmena informácií v rámci branže, 

– zvyšovanie kvalifikácie ako aktívneho prístupu 
k získavaniu nových poznatkov,

– prezieravý manažment, 

– komunikácia, konzultácia, rokovania a dohody v rámci 
branže

PRINT PROGRES konferencia 19. jún 2014



Situácia v polygrafickom priemysle

Papier má budúcnosť
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Situácia v polygrafickom priemysle

Ďakujem za pozornosť
Peter Blubla

E: zpns@stonline.sk
www.zpns.sk
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