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Môj život je 
poznačený 
papierom  

„SCP PAPIER síce oslavuje svoju druhú dekádu, avšak pre mňa je 
to 20 + 6 rokov. Tých 6 rokov to bola spoločnosť PATEX, ktorú 
som spoluzakladal.  V Patexe som bol pri tom, ako sa rodila 
myšlienka založiť SCP PAPIER, firmu, ktorá by mohla úspešne 
konkurovať nadnárodným veľkoobchodným skupinám.  
Po 20 rokoch môžem skonštatovať, že sa nám to zrejme podarilo.“ 
Rozprávali sme sa so Štefanom Štellerom, generálnym riaditeľom 
spoločnosti SCP PAPIER.
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Rok 2017 sa v spoločnosti SCP PAPIER nesie 
v jubilejnom duchu. Podnik, ktorý si dokázal udržať 
svoje dôstojné postavenie na slovenskom trhu 
s papierom i napriek rôznym turbulenciám a zmenám, 
oslavuje 20. výročie založenia. Aký je to pocit stáť na čele 
úspešnej spoločnosti s dlhodobou tradíciou? 

Z môjho pohľadu je to naozaj zvláštny pocit. Nie je to 
totiž len 20 rokov so spoločnosťou SCP PAPIER, ale ďalších 
6 rokov predtým v spoločnosti PATEX, ktoré už vtedy boli 
u mňa poznačené papierom. V roku 1997 SCP Ružomberok, 
ako výrobca papiera a práve Patex, vtedy veľkoobchod 
s papierom, založili SCP PAPIER. Pred vznikom sme si 
spoločne s manažmentom SCP Ružomberok povedali, 
že by bolo dobré urobiť na Slovensku niečo perspektívne 
a dobre fungujúce. A fungovalo to. Už v roku 1999 sme sa 
stali trhovou jednotkou. To trvalo až do doby, keď sa naši 
konkurenti začali spájať, resp. väčší pohlcovali menších. 
V roku 2004 sme sa stali nezávislým veľkoobchodom 
bez podpory medzinárodného výrobcu či distribútora 
a na tomto princípe fungujeme až do dnešných dní.  
Verím tomu, že SCP PAPIER má pred sebou ešte  
nemálo úspešných rokov. 

Aké boli pre vás začiatky s papierom?

Nedá sa za tým hľadať silný príbeh, či emócia k papieru ako 
médiu. Po vysokej škole som 3 roky pracoval ako vedecký 
pracovník v SAV v Ústave technickej kybernetiky. Následne 
to bola už viac – menej iba náhoda. Podnikanie bolo in, 
a tak sme začali s mojimi spoločníkmi podnikať v Patexe ako 
špeditéri, pričom papier sa objavil veľmi rýchlo a trvá doteraz. 
Vtedy som robil naozaj všetky práce spojené s výkonom 
našej činnosti. Od práce šoféra, skladníka cez obchodníka 
až po riaditeľa. Boli sme partia ľudí, ktorí si vyhovovali 
a vzájomne sa rešpektovali. To bol zrejme počiatok budúceho 
úspechu. Spojenie s SCP Ružomberkom bol akýsi logický 
kompromis, ako ostať relatívne nezávislý na strane jednej no 
kapitálovo konkurenčný na strane druhej.

Dá sa nájsť z vášho pohľadu diferencia medzi pôsobením 
na trhu vtedy a dnes? 

Dnes je situácia vskutku odlišná. Problémy vždy 
boli a budú a je pravda, že práve na nich sme sa veľa 
naučili. Riešenie niektorých aktuálnych ťažkostí však nie 
je plne v našej réžii, pretože majú globálny charakter. 
Dnes je najväčším problémom fakt, že spotreba papiera 
za posledných niekoľko rokov výrazne klesla a stále klesá. 
Rovnako klesla aj jeho cena. Paradoxne, počet firiem 
zaoberajúcich sa jeho predajom za rovnaké obdobie vzrástol. 
Z pohľadu histórie po búrlivých rokoch 90-tych a úspešných 
rokoch na začiatku milénia, prišiel útlm spotreby a nárast 
konkurenčného prostredia. Vývoj teda v posledných rokoch 
nebol vôbec priaznivý. Napriek tomu sú dodnes na našom 
trhu spoločnosti s dlhodobou tradíciou, akési stálice ako 
Antalis či Europapier, s ktorými sa snažíme popri sebe 
fungovať a rešpektovať sa, čo je ale mnohokrát veľmi obtiažne.

Za viac ako 20 rokov sa zmenil trh a vnímanie papiera 
ako komodity na ňom. Zmenilo sa čosi i v spoločnosti 
SCP PAPIER?

Za 26 rokov môjho pôsobenia v branži sa toho stalo 
síce veľa, avšak náš biznis bol a stále je postavený na troch 
základných pilieroch. Prvým, a zrejme najdôležitejším, 
pilierom sú naši ľudia - zamestnanci – bez nich by naša 
spoločnosť nebola tam, kde je. Čoraz intenzívnejšie si 
uvedomujem, že táto hodnota sa veľmi ťažko vyčísľuje. 
Hovorím to aj napriek tomu, že dnes je vzťah k práci iný, ako 
bol v minulosti. Lojalita a vernosť k zamestnávateľovi klesla, 
chuť pracovať taktiež, pričom narástla fluktuácia. V dnešnej 
dobe je skutočne náročné nájsť spoľahlivých zamestnancov, 
ktorí zapadnú do pracovného systému v ľudskej aj 
profesionálnej rovine. Ďalším pilierom sú zákazníci – tí boli 
rôzni, menej či viac nároční, no snažili sme sa vždy nájsť 
spoločnú reč. Mnohí z nich tu už nie sú, proste z nejakých 
dôvodov podnikanie zabalili, niektorí aj skrachovali, no 
väčšina je tu dodnes. 
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Boj o zákazníka sa stal denno-dennou rutinou, pričom 
význam dlhodobých vzťahov klesol a mnohokrát jediným 
kritériom pri výbere dodávateľa je cena. Je to v časoch poklesu 
dopytu asi logické, no rozhodne nás to neteší.Tretí pilier tvoria 
naši dodávatelia – výrobcovia papiera. Nechcem v žiadnom 
prípade robiť poradie obľúbenosti, resp. spoľahlivosti žiadneho 
z nich, no predsa by som vyzdvihol jedného, s ktorým to 
ťaháme  prakticky od začiatku. Je to MONDI SCP. S touto 
firmou nás viaže nielen spoločná minulosť, ale najmä veľmi 
korektné a priam nadštandardné vzťahy. 

Spomenuli ste, že spotreba papiera klesá. Existuje 
v súčasnosti nejaký segment, kde si spotreba papiera drží 
stabilnú rovinu, prípadne rastie? 

Papier a lepenka zohrávajú významnú úlohu v oblasti 
obalov a obalového priemyslu. Práve tu jeho spotreba rastie, 
pretože dnes viac ako v minulosti platí staré známe - obal 
predáva. Balí sa viac, krajšie, mnohokrát zbytočne, ale je to 
trend. Domnievam sa, že ani v budúcnosti v tomto segmente 
nebude spotreba papiera klesať, pretože i legislatíva sa uberá 
smerom k environmentálnej zodpovednosti – napríklad, 
spoplatňovanie plastových tašiek, ... Tlak na ochranu 
životného prostredia nahráva papieru, čo je v niektorých 
krajinách už badať. Koniec koncov obalový materiál, či už 
je to papier alebo nie, treba potlačiť, a to je ďalšia výzva 
pre polygrafiu a jej dodávateľov. Určite treba spomenúť papier 
pre kancelárske účely a administratívu. Tento segment má 
svoje najlepšie roky už za sebou. Osobne očakávam mierny 
ústup papiera v tejto oblasti, čo je spôsobené väčšou mierou 
používania elektronických tlačív a formulárov. Vyzdvihol by 
som ešte použitie papiera pri tlači kníh. Aj napriek snahám 
o elektronizáciu v tejto oblasti, papier má a iste aj mať bude, 
nezastupiteľnú úlohu. Je to predsa výnimočné médium 
a kniha na ňom vytlačená je jedinečný produkt, dá sa ohmatať, 
dokonca vonia a má pre čitateľa okrem obsahu aj inú  
hodnotu.

Zablúdili sme do knižnej sféry a jej odolnosti voči 
nepriaznivému vývoju na trhu s papierom. Môže kniha 
zachrániť papierenský segment?

Kniha v sebe nesie emóciu, listovanie v nej je príjemné 
na dotyk a vonia po tlačiarenskej farbe. Spojenie tých vecí 
vzbudí u každého človeka istý druh zážitku či spomienky. 
Ja som iná generácia ako moje deti a deti ich detí, ktoré už 
od malička dokážu bez problémov ovládať tablet. Pre nich 
kniha možno nebude znamenať to, čo pre našu generáciu. 
Oni budú rozhodovať o tom, čo sa bude nakupovať, či to 
budú knihy tlačené alebo elektronické. Súčasnosť však 
naznačuje, že záujem o knihy neustále pretrváva. Netlačí sa 
síce v takých nákladoch ako kedysi, avšak ponúkaná paleta 
publikácií je široká. Z krátkodobého pohľadu majú teda 
kníhtlačiarne celkom slušnú perspektívu, no a potom sa 
uvidí.

Máte pocit, že cestou k udržaniu významu papiera je aj 
apel rodičov na svoje deti napríklad aj v oblasti nákupu 
kníh?

Myslím si, že je to všetko výsledkom prirodzeného 
vývoja. Veda a technika sú tu na to, aby ponúkali nové veci 
a rozširovali ľuďom ich vlastné možnosti. Osveta sama 
osebe nemá silu udržať spotrebu papiera na takej úrovni 
ako v minulosti. Veď to ani nedáva zmysel. Keď naši bohatší 
praprarodičia jazdili na koňoch a vyvážali sa v kočoch  
(tí menej majetní chodili pešo), rovnako sa domnievali, že to 
tak budeme robiť i my. Prišli však autá, vlaky... Kone zostali 
už iba v rovine hobby. Dnes sa menej píše na normálnu 
tabuľu. V budúcnosti možno nahradia papierové zošity tie 
elektronické a papier zostane iba nostalgickou spomienkou. 
A možno nie. Faktom však je, že papier ako taký nezmizne. 
Médium, ktoré tu je viac ako 3 000 rokov isto prežije, otázkou 
je len, aké množstvo ho budeme k životu potrebovať. 

V papierenskom sektore pôsobíte už viac ako 20 rokov. 
Akí boli zákazníci vtedy a akí sú dnes? Zmenilo sa ich 
správanie pri výbere vhodného riešenia pre ich biznis? 

Zmenilo sa mnohé. Sortiment, ktorý bol k dispozícii 
na trhu pred 20 rokmi, nebol ani zďaleka taký široký ako 
dnes. Dnes sú možnosti rozsiahle, až sú často pre zákazníka 
mätúce. Keď sme začínali, bol papier ofsetový, natieraný, 
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recyklovaný, kopírovací a zopár špecialít. Teraz je v každej 
tejto kategórii niekoľko subkategórií, pribudlo množstvo 
špeciálnych, kreatívnych a digitálnych papierov. Tým, že sme 
rozšírili ponuku, učinili sme tak zákazníkov vyberavejšími. 

A čo síce i v minulosti bolo, ale dnes je to oveľa 
intenzívnejšie, je tlak na cenu papiera. Je to reťazová reakcia 
– naši zákazníci sú pod tlakom ich zákazníkov a výrobcovia 
papiera sú pod naším tlakom. V 90. rokoch, kedy spotreba 
papiera narastala, prispôsobovali sa tomu i výrobné 
kapacity. Mnohí dodávatelia spúšťali nové papierenské 
stroje, pribúdali tak ďalšie a ďalšie výrobné kapacity a trh 
to dokázal bez problémov absorbovať. Meniť sa to začalo 
pomaly ale iste tak pred desiatimi rokmi. Dnes pri poklese 
spotreby sa papierenské stroje odstavujú, v produkcii 
ostávajú len tie moderné a efektívne. Tento proces má 
za následok silný tlak na cenu. Trh tu nekompromisne 
funguje a prebytok kapacít si žiada svoje obete. Rovnako je to 
aj v oblasti polygrafickej produkcie a, samozrejme, aj v oblasti 
veľkoobchodu a distribúcie, kde pôsobíme my. Ak teda 
dnes ponúkame kvalitu a servis ako samozrejmosť, potom 
jediným rozhodujúcim faktorom pri výbere zostáva cena, čo 
je v silnom konkurenčnom prostredí mnohokrát problém, 
s ktorým sa ale musíme vedieť vysporiadať.

Áno, významnou podmienkou úspešnosti fungovania 
spoločnosti je kvalita, no nie menej dôležité je 
popri tom i dodržiavanie zásad ochrany životného 
prostredia. Mnoho zákazníkov sa pritom veľmi rado 
stavia do pozície environmentalistov. Nezveličuje sa 
negatívny vplyv výroby papiera na životné prostredie 
oproti skutočnosti? 

Dnes je vskutku moderné hovoriť o CO
2
, ktoré je potrebné 

vypustiť do ovzdušia na to, aby sa vyrobila napríklad kniha. 
Bez ohľadu na typ výroby, CO

2  
sa vypúšťa do ovzdušia 

vo veľkej miere, a nielen tým zanechávame na tejto planéte 
výrazne negatívnu stopu. Existuje mnoho mýtov o tom, že 
je potrebné vyrúbať strom kvôli výrobe balíka papiera. Je 
pravda, že papier sa vyrába z celulózy, celulóza sa získava 
z dreva a drevo zo stromov. Málokto si však uvedomuje, že 
predtým, než sa stromy vytnú, sa i sadia alebo prirodzene 
rastú. V krajinách, ako je napríklad Portugalsko sa vyrába 
papier z plantážového dreva, ktoré sa sadí a žne v intervaloch 
10 rokov. Po výrube 10-ročných stromov nezostane holá 
planina, ale zostanú tam stromy 9-ročné, 8-ročné, atď. Pričom 
namiesto tých 10-ročných sa zasadia nové. Samozrejme, u nás 
na Slovensku je to iné, nemáme klímu ako v Portugalsku, 
ale podľa odborníkov rozloha našich lesov v dôsledku 
ťažby neklesá. Na to, aby si spotrebiteľ mohol prečítať jednu 
stranu novín v tablete, či počítači, je potrebné spotrebovať 
oveľa viac energie, ako na výrobu jedného listu novinového 
papiera. Ľudia vidia elektronické médiá ako niečo čisté, čo sa 
nevyhadzuje a neprodukuje odpad. Opak je však pravdou, 
a práve preto by som privítal väčšiu osvetu v tomto smere. 

Ako vnímate podnikateľské prostredie na Slovensku?

Existujú segmenty, ktoré budia dojem, že podnikanie 
v nich je ľahšie a efektívnejšie. Na Slovensko prichádza veľa 
zaujímavých a veľkých investorov, ktorí vzbudzujú dojem, 
že to tak aj naozaj je. Podnikateľské prostredie, ktoré tu 

aktuálne panuje, vnímam ako nevyspytateľné. Vždy sme sa 
porovnávali so zahraničím, i teraz, i pred spomínanými 20 
rokmi. Stále sme o nejaký kus pozadu. Je pravda, že za dve 
desaťročia sa toho veľa spravilo, no mám pocit, že sa toho 
mohlo spraviť oveľa viac. Najmä v oblasti vymožiteľnosti 
práva, kde číha na podnikateľov veľa nástrah. Právny 
systém je nastavený tak, že praje nepoctivým darebákom 
a podvodníkom. My sme mnohokrát v minulosti neboli dosť 
opatrní a doplatili sme na to vlastnými peniazmi, pričom 
straty neboli vôbec malé. Platí však, že bez rizika sa žiadny 
obchod robiť nedá. Treba však vedieť robiť obchod tak, aby 
straty neboli väčšie ako zisky, ak to nezvládnete, jednoducho 
skončíte.

Máte pocit, že i v súčasnosti majú šancu vznikať 
subjekty, ktoré sa budú môcť o 20 rokov pochváliť 
rovnakým jubileom ako SCP PAPIER teraz? 
Je na presýtenom slovenskom trhu vôbec miesto 
pre nové spoločnosti s dlhodobou perspektívou? 

Podľa akejsi štatistiky len zhruba 40 % firiem, ktoré 
na Slovensku vzniknú, sa dožije 10-tich rokov. Z tohto 
pohľadu SCP Papier významne presluhuje, čo ma ale veľmi 
teší. Na druhej strane si nemyslím, že sme našimi dvoma 
dekádami niečím výnimoční. Ak viete veci robiť poctivo 
a kvalitne a máte aj trochu šťastia, tak to ide. Vždy to závisí aj 
od ľudí, s ktorými spolupracujete, je to dosť kľúčové. Uvidíme, 
čo prinesie budúcnosť. V našej branži už však zrejme nik 
nepostaví na zelenej lúke veľkoobchod s papierom. Aj keď, 
vylúčiť sa nedá nič, no zdá sa mi, že nás tu je už celkom dosť 
a priestor na klesajúcom trhu je značne obmedzený. Mnohým 
podnikateľom sa môže zdať, že obchodovanie s papierom 
je vec jednoduchá, pretože papier je komodita typu kúpim, 
predám, bez zbytočných rečí. 
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SCP PAPIER, a.s.

Charakteristika: SCP PAPIER, a. s. je veľkoobchod s papierom. 
Na Slovensku patrí medzi najväčších dodávateľov papierov 
pre polygrafický priemysel ako i papierov pre kancelárske 
použitie. Papiere pre polygrafiu tvoria približne 70 % predaja 
spoločnosti.

Rok založenia: 1997

Počet zamestnancov: 30

Vedenie spoločnosti: Štefan Šteller, predseda predstavenstva 
a riaditeľ spoločnosti
   
 

Produkty a služby: SCP PAPIER predáva svoje produkty a služby 
viac ako 300 firmám z oblasti polygrafie a viac ako 400 firmám 
a inštitúciám predáva papiere na kancelárske použitie. 

Najvýznamnejšie referencie: Mondi Group (ofsetové 
a kancelárske papiere Maestro, papiere pre digitálnu tlač 
Artist Digital), Burgo Group (natierané papiere R4 Chorus, 
papiere na digitálnu tlač Experia Digi), Papierfabrik Scheufelen 
(natierané papiere Artist-S), Mitsubishi HiTec Paper Europe 
(samoprepisovacie papiere Giroform), Fedrigoni (kreatívne 
papiere), Xerox (materiály na digitálnu tlač), Sun Chemical 
(tlačiarenské farby, laky a pomocné prípravky).

SCP PAPIER, a.s
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
Tel.: 0850 00 34 56

scppapier@scppapier.com
www.scppapier.com

POLYGRAFIA A SÚVISIACE ODVETVIA KTO KTO
JE

Štefan Šteller

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

Obchod s papierom však neponúka veľkú pridanú hodnotu 
a nie je možné zbohatnúť z večera do rána. Je to beh na dlhú 
trať, pričom sa vám zdá, že vaši súperi majú mnohokrát lepšie 
tenisky. 

Aké sú trendy v polygrafickom priemysle z pohľadu 
veľkoobchodov?

Nechcem hovoriť za polygrafiu, pretože my 
polygrafická firma nie sme a situáciu môžeme hodnotiť 
len prostredníctvom našej spolupráce s týmito firmami.  
Zdá sa, že trendom bude ďalší posun k digitálnej tlači, aj keď 
tlač ofsetová si svoju dominanciu isto udrží aj v najbližšom 
období. Ideálnym spojením zrejme budú tlačiarne 
poskytujúce oboje, teda ofset aj digitál. Veľmi dôležitú 
úlohu bude zohrávať stupeň inovácií, proste bez investícií 
do moderných a efektívnych technológií to nepôjde.  
Veľké polygrafické firmy sa touto cestou už vybrali a mnohé 
menšie, ak chcú prežiť, to ešte len čaká.

Na úvod rozhovoru ste povedali, že na začiatku vašej 
kariéry ste nepociťovali k papieru žiadnu emóciu.  
A čo teraz? Primälo vás tých 26 rokov s papierom 
k tomu, aby sa vám „dostal pod kožu“?

Dnes je môj vzťah k papieru taký intenzívny, že si vôbec 
neviem predstaviť, za pôsobenie v akej branži by som 
ho dokázal vymeniť. Je to už, samozrejme, i vekom, ale 
emócia k papieru a k samotnej spoločnosti SCP PAPIER sa 
u mňa vybudovala a je veľmi pozitívna a silná. Môj život je 
poznačený papierom a pravdepodobne by sa to už nezmenilo 
ani v prípade, že by som v SCP PAPIER v budúcnosti nebol. 
Šteller a SCP PAPIER sú úzko spätý a zohratý tandem. 
Ale minulosť tu bola a už nie je, takže treba sa pozerať 
do budúcnosti a snažiť sa riadiť prítomnosť tak, aby tá 
budúcnosť bola pozitívna.

Ak by to nebola papierenská branža, čo by ste robili? 
Mali ste sen, či predstavu, čo by ste v živote chceli robiť? 

Som strojný inžinier, čo potvrdzuje, že som mal vždy 
blízko k technike. Robil som v Ústave technickej kybernetiky 
na vývoji softvéru pre roboty. Bolo to síce už dávno, no keby 
neprišlo k zhode okolností byť v určitom čase na určitom 
mieste, čo ma priviedlo k papieru, tak by som robil zrejme 
niečo v tejto oblasti, ... a možno aj niečo úplne iné. ¹

Práca generálneho riaditeľa zrejme zaberie množstvo 
z vášho voľného času. Čím žije Štefan Šteller,  
keď práve neriadi spoločnosť SCP PAPIER?

Mám veľkú, krásnu rodinu, 4 deti, ktoré sa už vedia 
postarať samy o seba. Preto môj voľný čas môžem venovať aj 
sám sebe a záľubám ako je beh, bicykel, plávanie, turistika, 
či cestovanie. Pobyty na horách sú pre mňa vždy veľkým 
relaxom. Mám veľmi rád históriu a všetko, čo s ňou súvisí, ...
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