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Kvalitná 
tlačovina je 
štandardom
Úspešných odlíši 
to, ako efektívne 
ju vedia vyrobiť  

Ing. Martin Prouza, MBA
Narodený v roku 1969 vo Vrchlabí. Vyštudoval profesiu sadzača 
v Rumburku, na Technickej univerzite v Liberci konštruktéra 
tlačových strojov a neskôr získal titul MBA. Od roku 2010 je 
konateľom českej pobočky spoločnosti Heidelberg, celosvetového 
dodávateľa polygrafických technológií a služieb. Od apríla 2017 
prevzal funkciu konateľa slovenského zastúpenia Heidelberg 
Slovensko, s.r.o., kde pracuje 18 ľudí s ročnými tržbami viac ako 
7 mil. eur. Popri Slovensku má zodpovednosť za riadenie firmy 
v Českej republike, kde  pracuje pre Heidelberg 40 pracovníkov 
s ročným obratom 23 mil. eur.
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Heidelberg nie je potrebné predstavovať. Vo svete polygrafie 
existuje len málo technológií a služieb, ktoré by vo svojom 
portfóliu tento svetový ofsetový líder nemal. V Heidelbergu, aj 
napriek jeho pozícii na trhu, nečakajte žiadne sklenené paláce 
a kožené kreslá. Naopak - neformálne prostredie, kde si všetci 
tykajú. 

Na 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 strednej 
polygrafickej škole...

To je jednoduché, môj pracovný osud určil starý otec. 
Keď sa rozhodovalo, čo budem robiť, odporúčal mi, aby som 
bol 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 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 preto, 
aby som sa pozeral, ako ručná sadzba končí a  vysypávajú sa 
z nej škatule plné tlačových znakov. 

Takže ste sa k manuálnej sadzbe fakticky nedostali?

Stredná škola v Rumburku bola učilišťom 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 najlepšie - bavilo ma to.

Malo to aj svoje tienisté stránky. Namiesto dvoch mesiacov 
prázdnin sme mali iba jeden, a ten druhý sme museli stráviť 
na praxi. Tak som chodieval do provinčnej malej tlačiarne, 
kde sa veru nerobilo žiadne veľké umenie, viac-menej tlačili 
len svadobné oznámenia 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. 

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

Ja som chcel ísť pracovať do Severografie Červený Kostelec, 
n. p., pretože to už bolo profesionálnejšie miesto, kde robili
s ofsetom a mali lepšie zákazky. Vtedy ma prijali na oddelenie 
s názvom Fotosadzba. Už v tej dobe k nám chodili servisovať 
stroje inžinieri z Heidelbergu, 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 študovať konštrukciu 
polygrafických strojov. Ale v Červenom Kostelci vznikla 
ďalšia tlačiareň 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.
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No v roku 2004 na drupe bol Grafitec predaný KBA. Tak 
som sa z tohto rozčarovania vyliečil tým, že som sa vybral 
spýtať na prácu do pražského Heidelbergu. Päť rokov som 
v Heidelbergu pracoval na integrácii tlačových strojov 
s Prinectom, riešil manažement farieb, testovania a kalibrácie 
- všetko veci, v ktorých som sa cítil silný, pretože som ich celý 
život robil aj študoval. Postupom času 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 sám (smiech). 

A pred časom nastala vo vedení ďalšia zmena.

Do minulého roku som bol zodpovedný za ČR, 
no medzitým nastali dôležité zmeny. Ivan Topoľský 
(bývalý konateľ za Heidelberg Slovensko, s.r.o., pozn. red.) 
dosiahol dôchodkový vek a riešila sa otázka jeho nástupcu. 
Vo viedenskej centrále sa zvažoval tiež variant jedného 
konateľa pre ČR, ako aj Slovensko. Krajina aj ľudia sú veľmi 
blízki, jazyková bariéra nie je a i v rámci firmy sme vždy dobre 
spolupracovali. A tak som nakoniec vedľa svojej funkcie 
konateľa Heidelbergu v Českej republike od tohto roku tiež 
aj novým 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 ako 
vo vnútornom fungovaní, tak 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, priateľské a dlhodobé 
vzťahy so zákazníkmi, so všetkým, čo to prináša. Keď je 
problém, postavíme sa mu čelom. Keď niečo nefunguje, tak 
to opravíme. Sme partnerom zákazníka, a toto vnímanie 
Heidelbergu chcem na Slovensku zintenzívniť. 

Ktorú úlohu považujete za najdôležitejšiu na začiatok?

Obrovská úloha, čo ma čaká, je doplniť personálny stav. 
Postupne nám kolegovia 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 majú stále energiu pre nás pracovať, 
a veľmi im za to ďakujem! Musíme si ale 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 priemyslom, ktorý vysáva 
technické pozície, a to na Slovensku aj v ČR. 

Očakávate nejaké sťahovanie medzi hlavnými mestami?

Nie, kdeže. Našich ľudí potrebujeme na Slovensku, kde 
rozumejú zákazníkom, s ktorými rástli. Teraz nemáme v pláne 
žiadne pozície centralizovať do Prahy, to by nefungovalo. 
Budeme ale pochopiteľne využívať spoločných kapacít  
(Jan Procházka je napr. spoločným šéfom servisu pre obe 
krajiny. pozn. red.). Zladíme fungovanie procesov, aby to bolo 
obojstranne jednoduchšie. Na Slovensku máme profesionálov, 
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 voči zákazníkom 
a mostom medzi zákazníkmi a Heidelbergom. 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 špecifikum, ktoré som zatiaľ nikde 
inde nepostrehol. Takmer tu neexistujú stredne veľké 
tlačiarne. Na jednej strane sú tu obrovské tlačové fabriky, 
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V Čechách aj na Slovensku sa opieram o profesionálne a priateľské firemné prostredie.  
Tu sme s českým tímom Heidelberg na každoročnej teambuildingovej akcii.



ako napríklad Neografia či Banská Bystrica, a potom sú tu 
malé tlačiarne. Chýba tu báza stredných tlačiarní, ktoré sú tak 
bežné všade vo svete.

Druhým špecifikom je horšia kúpyschopnosť zákazníkov. 
Veľké tlačiarne na to prostriedky majú, a môžu si nové 
technológie kupovať. Malí zákazníci na to objektívne nemajú. 
Mám pocit, že sa na Slovensku ešte stále podceňuje hodnota 
pracovnej sily, stále je považovaná za lacnú. Keď sa pozriem 
historicky 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 drahšími, a je aj skutočný problém ich zohnať, tlačiarne 
v Čechách za posledné tri roky kupujú maximálne vybavené 
a plnoautomatické mašiny. Hľadí sa viac 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 za tých niekoľko mesiacov, čo sa bližšie 
oboznamujem so slovenským trhom. 

Zaujímavé porovnanie trendov. Čo je meradlom 
úspechu?

Ďalším špecifikom je dominancia B2 formátu, čo je 
tiež v európskom kontexte neobvyklé. Veľké tlačiarne už 
prešli na formát B1, tí ostatní sa tvrdo bijú o svoje miesto 
pod slnkom. To korešponduje s tým, že na trhu je stále 
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. Ale v súčasnosti je absolútnym 
meradlom úspechu efektivita výroby. Každého polygrafa 
dnes musí zaujímať produktivita, automatizácia a parametre 
produkovanej tlačoviny. Z tohto pohľadu nemôžeme 
k slovenskému trhu pristupovať inak, ako k ostatným 
krajinám. 

Digitál vs. ofset - ako to vnímate? 

Digitálna tlač tu je, ale celosvetovo je stále majorita 
produkcie 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 
nezastupiteľné miesto, ale je to jeden zo segmentov, ako 
máme flexibilnú tlač, rotačnú tlač, ofset... Skutočne by som 
ho nepreceňoval. Pozrime sa na minuloročnú drupu - čo sme 
tam videli? Že ofset je mŕtvy a teraz bude vládnuť len digitál? 
Nič také, každá technológia má svoje limity a miesto, a tak 
budú existovať paralelne. Polygrafia súčasnosti je priemyslová 
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 nevrátime. Čo sa dialo okolo roku 2007 bola 
anomália, nakupovali sa stroje nie na základe ekonomického 
kalkulu, 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 technológiách a strojoch, a medzi 
skutočnými dravcami na trhu, ktorí polygrafiu vnímajú ako 
priemyslovú výrobu a ktorí tlačia na produktivitu. Tí sú veľmi 
úspešní, a darí sa im stále 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 
sofistikované technológie, a tým sa ohraničuje aj okruh 
zákazníkov. Neznamená to, že sme len pre najväčších, 
inštalujeme aj v malých a stredných firmách, ale to musia 
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 hrajú prím vysoká produktivita, meranie, 
kalibrácia, znalosť dispozičných časov tlačiarní, možnosť 
spoľahnúť sa na silného partnera, ktorý opraví stroj, ktorý by 
inak iba stál a neprodukoval. V tom sme rovnakí, ako zvyšok 
sveta, čo je dobrá správa. Čo môžem racionálne potvrdiť je, že 
strojový park na Slovensku sa skôr či neskôr musí obmeniť, 
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Rodina je mojou prioritou, aj keď pri mojom pracovnom vyťažení je veľmi 
ťažké jej venovať čas, ktorý si zaslúži.



Za rozhovor poďakoval Tomáš Jaroš

pretože investície boli v posledných rokoch 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 ponímaní sveta je to iba o kúpe 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 
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 Predictivemonitoring. To je jeden z trendov, 
ktorý razíme aj v Heidelbergu - byť partnerom zákazníkovi, 
predchádzať poruchám a byť nápomocný, keď sa niečo 
pokazí. Cieľom je čo najviac minimalizovať neproduktívny čas 
stroja.

Pozeráme sa aj na optimalizáciu spotrebných materiálov. 
Mašinu a jej color manažment vyladia pre jeden typ farby, 
a potom príde iný dodávateľ, s pikslou 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 riešenia. 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 operátorom stroja. 
Stroj získava toľko informácií, že sám najlepšie vie, ako sa 
nastaviť pre tú ktorú tlačovú úlohu. Operátor má k dispozícii 
inteligentné systémy, ktoré ho vedú celou prípravou 
a nastavením, aby boli zásahy, a teda aj doba prípravy, 
čo najkratšie. Stroj sám vie, kedy má čo umyť, 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 ale 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 tlačových 
jednotiek ročne. Teraz predávame možno 7 000 kusov, 
a možno ich každoročne bude potrebných ešte menej. Lenže 
tie stroje nie sú tak výrazne drahšie, aby nám to vyrovnalo 
príjem za menší počet predaných strojov. 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 len 
z jednoduchej obnovy strojového parku, prestáva byť 
životaschopný.

Na čo sa najviac tešíte v blízkej dobe?

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 môžu spoľahnúť.  
Záleží mi na tom, aby Heidelberg na Slovensku 
i v Čechách vnútorne dobre fungoval, aby sa naši ľudia 
cítili vo firme dobre, pretože to sa vždy pozitívne  
odrazí aj na vzťahoch. 
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Naším cieľom sú dlhodobé férové a priateľské vzťahy so zákazníkmi. V ČR sa nám podarilo vytvoriť takéto prostredie. S našími najlepšími 
zákazníkmi, vlastne s priateľmi, organizujeme mnoho spoločných akcií - napríklad v tomto prípade sme na cyklistickom zájazde na Mallorke. 
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