
Ste spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou, ktorá 

ponúka nespočetné množstvo rôznych druhov 

tlačových produktov - od vizitiek až po tlač periodík či 

knižných publikácií. Viete mi povedať, ktorá z týchto 

vami ponúkaných služieb sa teší najväčšej obľube 

u zákazníkov?

Naša firma je rozdelená na tri divízie, a to rotačný ofset, 
hárkový ofset a digitál. Posledná spomenutá divízia má u nás 
najmenšie zastúpenie. Najväčšiu časť našich služieb teda 
tvorí kompletné portfólio ofsetovej tlače, samozrejme, k tomu 
kompletný prepress a ďalšie spracovanie a dokončovanie. 
Na rotačnom ofsete dominuje najmä formulárová tlač, ktorá 
tvorí hlavný podiel našich zákaziek. Čo sa týka hárkového 
ofsetu, tam má najväčšie zastúpenie reklamná tlač, časopisy 
a letáky, dalo by sa povedať, že taká tá „ofsetárska klasika“. 
Väčšina produkcie ide smerom na západ a aj vďaka 
zákazníkom z bankového či poisťovacieho sektoru ďaleko 
prekračuje hranice nášho mesta a okresu. K tomu ponúkame 
i digitálnu tlač, komerčne zaujímavá je napr. produkcia 
aktuálne veľmi obľúbených foto kníh, pričom na tento účel 
využívame vlastný špeciálne upravený softvér. V objeme 
polygrafickej výroby sme v druhej pätici najväčších slovenských 
polygrafických firiem, pričom ročne spracujeme cca 2 000 ton 
papiera.

Dozvedeli sme sa, že vaša spoločnosť má vskutku 

zaujímavú históriu. Priblížite nám ju? 

Rozsiahlu a siahajúcu až do 19. storočia. Firma Patria I. je 
totiž priamym následníkom vôbec prvej tlačiarne v Prievidzi 
a v tomto okrese, ktorá vznikla už v roku 1899. Samozrejme, 
že na takomto fakte nemôžete v súčasnosti postaviť firemnú 
filozofiu a takisto je ťažké brať ho ako konkurenčnú výhodu, 
avšak povedal by som, že historické zázemie je takým 
príjemným doplnkom. Verím, že to tak vnímajú i naši 
zákazníci.

Na prelome júna a júla tohto roku ste investovali do kúpy 

nového zariadenia  8-farbového tlačového stroja RYOBI 

RMGT 790. Prečo ste sa rozhodli urobiť tento investičný 

krok a prečo padlo vaše rozhodnutie na práve tento typ 

stroja? 

Predtým, ako sme investovali do zariadenia RMGT 790, sme 
8 rokov tlačili na 10–farbovom, ofsetovom tlačovom stroji UV 
presne tejto istej značky. Nakoľko sme boli spokojní s jeho 
výkonom, materiálnym zabezpečením a servisom, voľba nového 
stroja bola jednoznačná a značke RMGT sme ostali verní. 
RMGT 790  vnímame ako plnohodnotnú náhradu s niekoľkými 
vylepšeniami. Stroj sa, rovnako ako jeho predchodca, vyznačuje 
vysokou energetickou úsporou a spoľahlivosťou. Navyše, ak sa 
aj nejaký problém vyskytne, jeho riešenie nebýva dlhodobou 
záležitosťou vďaka kvalitnému servisu.

Aké možnosti sa vám vďaka nedávnej investícii otvorili 

a čo od nej očakávate ?
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Málokto sa môže pochváliť tým, že história spoločnosti, v ktorej pôsobí, siaha až do  19. storočia. Spoločnosť 
Patria I. z Prievidze sa týmto faktom pokojne hrdiť môže a aj napriek tradícii vie, čo je pre úspešné podnikanie 
v polygrafii dôležité. „Obnovovať strojový park je jedinou prevenciou pred stagnáciou a následným zánikom.  
Preto sme sa i my rozhodli pre investíciu do zariadenia, ktoré dokáže spoľahlivejšie reagovať na požiadavky trhu,  
Ryobi RMGT 790.” Rozprávali sme sa s Jakubom Mellom zo spoločnosti Patria I.

 Tlačový stroj Ryobi RMGT 790 



Za tak krátky čas je zložité a najmä neopodstatnené hodnotiť 
tento investičný krok. Po predošlej skúsenosti však vieme, 
že tento typ stroja nás zaručene nemôže sklamať. Tento nový 
stroj nám dokáže svojimi vlastnosťami poskytnúť komfort 
a hlavne pocit spoľahlivosti. Hlavná myšlienka a koncept našej 
spoločnosti je stavať vlastnú budúcnosť na nových strojoch. 
Snažíme sa vyhýbať kúpe už používaných strojov, z čoho, 
samozrejme, plynie i finančné riziko, no napriek tomu je vízia 
kvality a spoľahlivosti u nás na prvom mieste. Chceme robiť 
našu prácu najlepšie ako vieme, v čom nám, verím, budú 
pomáhať investície zosobnené v moderných a spoľahlivých 
technológiách. 

Je podľa vás technologická inovácia nevyhnutnou 

súčasťou každej spoločnosti, ktorá si chce udržať na trhu 

stabilné miesto? Ak áno, prečo? 

Veľkých technologických a inovatívnych zmien sa už v ofsete 
podľa môjho názoru zrejme nedočkáme, pretože jeho hranice 
sa posúvajú iba veľmi pomaly. Dovolím si tvrdiť, že limity 
ofsetu sme už takmer dosiahli. Inovácia je však potrebná vždy, 
keď je to možné. V ofsete sa ešte hranice dajú posúvať v rámci 
spoľahlivosti, čiastočne v produktivite a komforte obsluhy.  
Toto sú práve tie miesta, kde má ofset ešte ukrytý svoj 
potenciál. Tam, kde je ešte možné posunúť sa, určite sa 
chceme posunúť. Firma, ktorá zaspí na vavrínoch a začne 
v technológiách zaostávať za ostatnými, nedokáže tak flexibilne 
reagovať na požiadavky trhu a je, žiaľ, odsúdená na zánik. 

 Konečný spotrebiteľ je ten, ktorý udáva svojim 

dodávateľom tempo, či už po kvalitatívnej alebo finančnej 

stránke. Na čo sa zameriava súčasný spotrebiteľ aktuálne 

najviac? 

Toto je zrejme v takmer každom odvetví veľmi podobné. 
Povedal by som to tak, že v rozhodovacom procese zákazníka 
ide z 90 % o cenu, 5 % o termín dodania a 5 % o kvalitu. 
Dnes už je úroveň štandardnej kvality na tak vysokej úrovni 
u väčšiny dodávateľov, že kvalita vo väčšine prípadov už ani 
nehrá tak veľkú rolu v rozhodovaní. Sú, samozrejme, určité 
odvetvia, ako napríklad remeslo, kde je to presne naopak 
a človek hľadí na kvalitu a cena je výrazne menej dôležitá. 
V polygrafii vďaka štandardnej úrovni kvality, je pre koncového 
zákazníka viac zaujímavá samotná informácia, ktorá sa 
na polygrafickom výrobku šíri, alebo funkcia, ktorú plní. Aj 
kvôli tomu si zákazníci v polygrafii dvakrát rozmyslia, či si 
objednajú super kvalitu za 1 000 eur alebo dobrú kvalitu 
za 500 eur. Častokrát totiž konečný zákazník ako laik ani nevie 
posúdiť tento rozdiel či oceniť danú kvalitu.

Aký je súčasný zákazník? Kreatívny či skôr otvorený 

vašim radám a myšlienkam? 

Tu by som rád nadviazal na odpoveď na predošlú 
otázku. Existujú zákazníci, pre ktorých je na prvom mieste 
rozhodujúca cena a následne sú takí, ktorí si potrpia na imidž 
svojej firmy a sú ochotní do neho veľa investovať. Práve u nich 
sa prejavuje spomínaný kreatívny prístup. Prichádzajú k nám 
s novými reklamnými konceptmi, návrhmi na použitie nových 
materiálov a tvarov. Zákazníkov tohto typu je však pomenej 
a ani kreatívny proces v tlačiarňach už nie je takým, aký býval 
kedysi. Túto zodpovednosť za vymýšľanie a návrhy na seba už 
prevzali reklamné agentúry. Všeobecne však môžem povedať, 
že tým, že približne 90 % výrobkov je štandardizovaných, tak 
nedostáva kreativita v tlači príliš veľký priestor. Vyžaduje si ho 
malé percento zákazníkov, u ktorých je rozhodujúci nápad, 
kreatívna myšlienka, ako sa odlíšiť od konkurencie. 
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Jakub Mello s Máriou Blahovou, konateľkou spoločnosti Grafitec Slovakia Group. s.r.o. - 
dodávateľom technológií RMGT pre slovenský trh. 



Na trhoch dominujú digitálne technológie, čomu sa 

nevyhýba ani polygrafický priemysel. Dominujú v ňom 

personalizované tlačoviny a všeobecne malo nákladová 

tlač. Z pohľadu dodávateľa, máte pocit, že ofset je už 

pre potreby súčasných spotrebiteľov iba prežitkom? 

Môže to byť spôsobené i tým, že digitálne stroje dokážu 

bez problémov konkurovať svojou kvalitou a presnosťou 

tým ofsetovým?

O tom sa hovorí už veľmi dlho, no ja si myslím, že ešte 
dobrých pár rokov si bude ofset držať od digitálu svoj odstup. 
Obe technológie majú zatiaľ na trhu svoje nezastupiteľné 
miesto. Momentálne nie je ničím výnimočným, keď ofsetári 
nakupujú digitálne stroje a naopak, digitalisti ofsetové 
zariadenia. Nie vždy totiž dokáže napríklad digitálna 
technológia ekonomicky pokryť to, čo vytlačí malý ofsetový 
stroj. Zákazník dnes požaduje vytlačiť 2 kusy A4 a zajtra to 
už môže byť  5 000 kusov plagátov vo formáte B2. Je potom 
už len na dodávateľovi, či sa mu oplatí investovať do novej 
technológie, alebo tieto občasné zákazky outsourcovať. Podľa 
môjho názoru, digitál určite nemá potenciál nahradiť ofset. 
Ak sa bavíme o ofsetových rotačkách, je len veľmi ťažké si 
predstaviť na tomto mieste digitálne zariadenie. Pri malo 
nákladovom ofsete je to už o čosi pravdepodobnejšie. 
Aj tu si však myslím, že pôjde skôr iba o odrezanie z koláča 
ofsetu a nie o jeho úplné vytlačenie. 

S akými problémami sa podnikatelia, dodávajúci 

polygrafické služby, stretávajú najčastejšie a čo vám tieto 

problémy pomáha eliminovať? 

Podľa môjho názoru je momentálne najdôležitejšie ale aj 
najobťažnejšie udržanie si práce a klienta. Za 10 rokov, čo 
pôsobím vo firme, som si, samozrejme, všimol isté zmeny 
v správaní zákazníkov. A nehovorím len o našich zákazníkoch, 
ale o správaní ľudstva ako takého. Zmena životného štýlu, 
hodnôt, doby. Môžem povedať, že naši zákazníci chcú všetko 
rýchlejšie a lacnejšie, ale kde to tak nie je? Rýchly konzum 
a inovácia sú všadeprítomné faktory. Veď predsa žijeme 
v najmodernejšej dobe, aká tu kedy bola a stále sa posúvame 
míľovými krokmi vpred. Práve preto jediný možný spôsob 
ako prežiť, je prispôsobiť sa dobe. Tým, že doba je rýchla, 
informácie aktuálne a čas neúprosný, musíme byť i my 
flexibilní a kopírovať požiadavky trhu čo najlepšie. Pristupovať 
ku každému zákazníkovi jednotlivo a efektívne. Ak mi o 15.30 
skončí pracovná doba, nerobí mi problém o 15.45 vziať si 
telefón a vybaviť zákazku, ktorú začneme na druhý deň ráno 
realizovať. Tu sa začína tvoriť konkurenčná výhoda a eliminácia 
rizika spojeného s odchodom zákazníka ku konkurencii. 
Nemyslím si totiž, že kapacity na Slovensku extrémne 
prevyšujú potrebu, ide len o to správne a včas zareagovať. Sme 
súčasťou prirodzeného vývoja, ktorý má iba jediný smer, a to ísť 
dopredu. 

Marianna Cabalová, 
VELDAN
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Päť produktov spoločnosti Ricoh získalo ocenenie Summer 
Pick 2017 v letnom výbere spoločnosti Buyers Laboratory 
LLC (BLI).

Ocenenie získala v kategóriách: 

•  Vynikajúca multifunkčná tlačiareň pre stredne veľké 
pracovné skupiny,

•  Vynikajúca multifunkčná tlačiareň pre veľké pracovné 
skupiny, 

•  Vynikajúca multifunkčná tlačiareň pre kancelárske 
oddelenia, 

• Vynikajúca tlačiareň pre kancelárske oddelenia,
•  Vynikajúca multifunkčná tlačiareň s kapacitou  

25 str./min.

 V skúšobnom centre Buyers Lab LLC odborníci nezávislej 
spoločnosti BLI posudzovali a porovnávali modely Ricoh 
s konkurenčnými výrobkami a ocenili ich vynikajúcu 
výkonnosť.

„Ocenenie ‘Pick’ čiže ‘Výber’, udeľujeme ako zvláštne uznanie 
tým výrobkom, ktoré podali vynikajúci výkon v našich náročných 
a starostlivo pripravených testoch a laboratórnych skúškach 
a, samozrejme, obstáli v celkovom hodnotení,“ vysvetlil David 
Sweetnam, riaditeľ  Výskumu a laboratórnych služieb Buyers Lab. 

Ocenenie Buyers Laboratory  
LLC pre Ricoh

„Vyššie spomínaných päť ocenení, udelených v letnej sezóne 
2017, je odrazom toho, koľko inovácií a investícií spoločnosť 
Ricoh vynakladá do rozvoja produktov, a to v najlepšom záujme 
svojich zákazníkov. Každé jedno ocenenie je dôkazom silného 
produktového portfólia tlačových zariadení spoločnosti Ricoh.“

„Ocenenie považujeme za uznanie nášho vedúceho postavenia 
na trhu s najlepšími a výkonnými tlačiarňami pre spoločnosti 
všetkých veľkostí.“ komentuje Stephen Palmer, CEO Ricoh Czech 
Republic a Ricoh Slovakia.
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