
Keď sa prepája ofset 
s digitálom
Ofset nikdy neskončí

Bittner je tlačiareň, ktorá presahuje rozmery bežných 
slovenských tlačiarní, či už z hľadiska vybavenia 
strojového parku alebo šírky portfólia. Existuje vôbec 
niečo, čo v Bittneri nedokážete potlačiť? 

Myslím si, že nie je (smiech). Dokážeme potlačiť všetko, 
na čo si len pomyslíte. Od malej vizitky, až po celé dvere. 
A to myslím doslova, pretože okrem tlače rôznych formátov 
a materiálov z roliek alebo hárkov potláčame vďaka Flatbed 
technológii aj doskové materiály. Čokoľvek do hrúbky 8 cm 
je u nás potlačiteľné priamou potlačou. Všetko, s čím príde 
zákazník a súvisí to s tlačou, dokážeme urobiť. Samozrejme, 
občas potrebujeme kooperovať na niektorých materiáloch, 
ale to je len preto, že ich nevieme vyrobiť. Napríklad také 
skrutky. 

Kde je tá pomyselná hranica, kedy potrebuje 
kooperovať a kedy si na potrebné veci kupujete vlastnú 
technológiu? 

Pán Bittner je vizionár, ktorý sa snaží a ja si myslím, 
že mu to i vychádza, byť o krok vpred pred konkurenciou. 
Sleduje trh, zúčastňuje sa výstav a pozoruje vývoj polygrafie. 
Čiže ak z pozorovania uznáme, že by bolo výhodné danú 
technológiu zakúpiť a vidíme potenciál v dopyte, ideme 
do toho. Už dávnejšie sme napríklad tušili, že náš digitálny 
strojový park budeme musieť posilniť o ofsetový stroj, a 
teda zorientovať sa i na tomto poli. Brali sme do úvahy fakt, 
že ak zadá klient zákazku na bilboard i na knihu zároveň, 
môže si prísť po oboje v rovnaký čas k nám. Jedno miesto 
pre všetko, čo potrebuje. Fullservis je základ spoločnosti 
Bittner a klienti ho veľmi vysoko oceňujú, pretože všetok 
svoj stres „odložia“ k nám vo forme zadania a my im 

ho vrátime späť v príjemnej forme hotovej zákazky. Predsa 
i na tričkách máme napísané: „No stress, just press.“ 

Na tričkách máte síce „just press“ a Bittner je 
primárne tlačiareň, ale je mnoho vecí, ktoré dokážete 
vykonať nad rámec bežnej tlače. O aké služby ide? 

Vďaka dokončovacím strojom ide o všetky dokončovacie 
procesy. PVC alebo ľahčenú kapa dosku, dibond – hliník, 
akrylové sklo, kartón, či lepenku vieme po potlačení rezať 
do požadovaných tvarov. Máme vysokofrekvenčné zváračky, 
ktoré zvárajú bannery a následne ich očkujeme. Samozrejme, 
ponúkame i služby súvisiace s inštaláciou. Značnú dávku 
flexibility nám poskytuje aj vlastná doprava. Pre nás 
je však stále jedným z nosných produktov outdoorova tlač, 

napríklad bilbord či citylight, pri ktorom táto firma začínala 
a v súčasnosti dokáže doslova zo dňa na deň vybaviť 
zákazku na 500 kusov bilbordov úplne bez problémov. 

V odpovedi vyššie ste spomínali, že ste investovali do 
kúpy ofsetového stroja. O aké zariadenie išlo a prečo 
padla voľba práve na ofset? 

Pred pár rokmi celým trhom rezonoval fakt, že ofsetová 
technológia bude postupne vytláčaná tou digitálnou. 
Nestalo sa tak a mám pocit, že sa tak nikdy ani nestane. 
Ofset a digitál sa veľmi intenzívne prepojili, čo v praxi 
znamená, že hoci zvnútra vysoko nákladového produktu 
chcú zákazníci jednotný dizajn a jednotnú štruktúru – ktorá 
vie byť pokrytá ofsetom, obálky by radi mali číslované 
či personalizované, jednoducho, unikátne. A toto ofset 
nedokáže. Práve tu si našli k sebe cestu dve rozdielne 

Ak by ste chceli nájsť na Slovensku väčšiu tlačiareň v zmiešanom segmente digitálno-ofsetovom, 
hľadali by ste márne. Svojím portfóliom dokáže pokryť akúkoľvek požiadavku týkajúcu 
sa potlače. Napriek tomu, že sa polygrafický trh digitalizuje, v tlačiarni Bittner aktuálne dopĺňajú 
svoj strojový park o zariadenia ofsetové. 
Rozprávali sme sa s Katarínou Lörinczovou, výrobnou manažérkou spoločnosti bittner print s. r. o. 
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technológie, ktorých výsledky je len ťažko rozoznať voľným 
okom. Preto sa výborne dopĺňajú a kooperujú. 

Ak sme chceli vyjsť klientovi v ústrety a neriešiť takéto typy 
zákaziek subdodávateľsky, muselo dôjsť k väčšej investícii. 
Preto hovorím väčšej, pretože sme najskôr prebrali rýdzo 
ofsetovú firmu  s nosným ofsetovým strojom KBA Performa, 
ktorá už mala aké-také zabehnuté systémy a procesy a 
my sme do nej presunuli časť svojich prostriedkov. Keďže 
sme časom zistili, že strojový park, ktorým firma pred nami 
disponovala, nebol vybavený na kapacitné zaťaženie, najmä 
čo sa dokončovacích prác týka, rozhodli sme sa investovať 
do ďalšieho zariadenia - linky na  výrobu brožúr formátu 
V1, Horizon SPF-200A. Tá je už stavaná na objemy, ktoré 
vyžaduje naša prevádzka, čo znamená cca 10 000 – 15 000 
kusov za 8 hodín. A keďže do budúcna uvažujeme o ešte 
väčšom podiele ofsetových zákaziek a inštalácii hárkovej 
tlačiarne veľkého formátu, začíname rozmýšľať nad kúpou 
zariadenia formátu V2, ktoré bude disponovať i pur 
technológiou. Nasledovať budú ďalšie investície do knihárne 
a dokončovacích zariadení.

To, že „ofsetári“ postupne prechádzajú na digitálne 
stroje, je v súčasnosti už bežný jav, avšak aby 
„digitalista“ pozeral po ofsete, to sa len tak často 
nevidí. U vás ofset začína postupne rásť. Nie sú to 
pre čisto digitálnu tlačiareň neznáme vody? 

Áno, je to netradičné, pretože pre ofsetára znamená 
kúpa malého digitálneho zariadenia menšiu investíciu ako 
kúpa ofsetového stroja pre digitalistu. Keď sa firma Bittner 

rozhodla pre ofset, neboli to pre ňu až také neznáme 
vody, nakoľko ja mám niekoľkoročné zázemie v ofsetovej 
tlači. Mám polygrafickú školu a kým som sa dostala sem, 
k digitálu, zhruba 15 rokov som pracovala výhradne v ofsete. 
Bol to pre mňa príjemný návrat. Začínala som tu síce ako 
produkčná, ale aktuálne som vedúcou výroby digitálnej 
i ofsetovej divízie. 

Tak sa vás ako odborníčky na ofsetovú tlač spýtam, 
prečo práve Horizon? 

Horizon je osvedčená značka, ktorá má pre nás vyhovujúce 
kvality, no presvedčil nás najmä fakt, že stroj kupujeme 
od spoločnosti Grafitec Slovakia Group. Pri rokovaní 
sme si povedali, že táto investícia nie je len o technológii, 
ale i o výbere spoľahlivého partnera. Servis s Grafitecom 
máme nastavený na vysokokvalitnej úrovni a viem, že ak 

máme problém, môžeme kedykoľvek zavolať a dočkáme 
sa užitočnej rady, alebo rovno promptného servisu. Pomer 
ceny a kvality pri rozhodovaní tiež určite zavážil, výkon 
pokrýva naše požiadavky a ak budeme od neho potrebovať 
viac, dokážeme k dvom aktuálnym „vežiam“ dokúpiť ďalšie. 
Dôležité sú však pre nás i doplnkové služby a predošlé 
pozitívne obchodné skúsenosti s firmou Grafitec Slovakia 
Group.  

Prečo je podľa vás inovácia v technológiách dôležitou 
súčasťou úspešného fungovania? 

Pretože klient má z roka na rok vyššie nároky. Je pravda, 
že u nás, na Slovensku ešte stále platí, že cena je prvoradým 
rozhodovacím faktorom, ale zdá sa mi, že sa to postupne 
začína meniť. Český trh už pochopil, že zušľachťovanie 
tlačovín má svoju cenu a zákazník tento fakt akceptuje. 
Slovák si vo väčšine prípadov ešte stále povie, že chce skôr 
ušetriť a keď odíde s odôvodnením, že sa mu zdá naše 
riešenie drahé, zväčša príde po dvoch či troch mesiacoch 
a povie, že chce predsa len našu kvalitu bez ohľadu 
na financie. Postupne začíname tento narastajúci tlak 
na kvalitu cítiť, čo nás teší, pretože vieme,  že zákazník 
vie oceniť to, čo je dobré. 

Okrem toho, že investujeme do ofsetu, obnovujeme 
i digitálny strojový park. So starými technológiami 
to tlačiareň v dnešnej dobe nedotiahne ďaleko a dovolím 
si tvrdiť, že nebyť neustálej inovácie, Bittner by tu nebol 
26 rokov. Taktiež by som rada zdôraznila, že inovácia 
neznamená iba vyššiu kvalitu výstupu, ale i vyššiu rýchlosť 

dodávky. Dnes už nik nebude čakať na plagát 5 dní, ako 
to bolo kedysi. Teraz sú plagátové zákazky jednodňovou 
záležitosťou. 

Na našom malom trhu sa „bije“ viacero tlačiarní a zaujať 
je možné jedine mixom kvality, spoľahlivého servisu 
a promptnej dodávky. Tým, že máme k dispozícii niekoľko 
kusov z každého zariadenia, vieme pokryť i náročnejšie 
kampane, robiť na 3 zmeny, a tak flexibilne reagovať 
na všetky trhové požiadavky.

Vo vašom portfóliu  nájdeme mnoho zaujímavých, 
nápaditých a netradičných riešení, medzi vašimi 
zákazníkmi je mnoho veľkých a známych firiem. Robíte 
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Mária Blahová zo spoločnosti Grafitec Slovakia Group 
s Katarínou Lörinczovou, výrobnou manažérkou spoločnosti Bittner print s. r. o.
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Bittner print s.r.o. 
Charakteristika spoločnosti: 

Sme tlačiareň, ktorá od roku 1991 poskytuje komplexné 
reprografické a tlačiarenské služby s nadštandardným prístupom 
k zákazníkovi. Prinášame veľkoformátovú a maloformátovú 
digitálnu, ale aj ofsetovú tlač, na špičkových tlačiarenských 
zariadeniach, v expresnom čase, za prijateľnú cenu a s dôrazom 
na kvalitu.

Rok založenia: 1991

Obrat za rok 2017: 5,5 milióna eur 

Počet zamestnancov: 130

Vedenie spoločnosti: Mojmír Bittner 
 Andrej Mattoš 
 

Referencie poskytovaných technológií a služieb: 

Pod jednou strechou čaká našich zákazníkov bohatý 
technologický park s množstvom digitálnych, ale aj ofsetových 
tlačových a dokončovacích zariadení. Okrem tlače rôznych 
formátov a materiálov z z roliek alebo hárkov, potláčame vďaka 
Flatbed technológii aj doskové materiály. 

Našimi dlhodobými klientmi sú IKEA Bratislava, DM drogérie, 
Billa, Kaufland, Telekom, O2 a množstvo ďalších koncových 
klientov a reklamných agentúr.

Bittner print s.r.o., 
Ivanská cesta 2C, 
82104 Bratislava 
Slovenská republika
Tel.: +421-2-58103700, 
Email: info@bittner-print.com

POLYGRAFIA A SÚVISIACE ODVETVIA KTO KTO
JE

Mojmír Bittner, CEO Andrej Mattoš, CFO

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

napriek tomu ešte i zákazky pre menších zákazníkov 
s tradičnejšími požiadavkami? 

Sme tu pre každého. Pre nadnárodnú spoločnosť, ktorá 
potrebuje vytlačiť 10 000 bilbordov, ale i pre bežného 
človeka, ktorý si chce dať vytlačiť 100 vizitiek. I malý 
klient u nás dostane úplne rovnaký servis, ako ten 
veľký. Príde rovnako, ako každý na recepciu, pridelíme 
mu accounta, ktorý sa mu venuje, dostane cenovú ponuku 
a ak ide o menšie zadanie, je možné, že mu ho vybavíme 
i na počkanie. Mnoho zákaziek rovno na počkanie síce 
nevykonávame, ale sú i situácie, kedy sme bez problémov 
schopní ich vybaviť. 

Sú accounti v spoločnosti Bittner rozdelení podľa 
veľkosti klientov, ktorí pod nich spadajú? 

Nie. U nás nerobíme vôbec žiadne rozdiely. Ktorýkoľvek 
account rieši akúkoľvek zákazku, ktorá príde. Je jedno, 
či chce klient jeden kus, alebo rovno tisíc. Menší klient 
má rovnaké dodacie termíny ako ten väčší, nie je odsúvaný 
ani diskriminovaný. Veľkosť u nás nehrá rolu a každá jedna 
zákazka je pre nás dôležitá. Nikdy totiž neviete, či sa z malej 
zákazky po čase nevykľuje stabilný a perspektívny partner 
na niekoľko rokov. Preto sa dôsledne snažíme, aby boli 
klienti, ktorí od nás odchádzajú, spokojní. Malí i veľkí. 

A na záver jemne odľahčená otázka. Aká bola 
najnetradičnejšia zákazka, ktorú ste pripravovali? 
Na internete som spozorovala, že spoločnosť Bittner 
potlačila i električku – samozrejme, v prenesenom 
význame slova. 

Áno, riešili sme polep kompletne celej električky, takže 
sa dá povedať, že sme ju potlačili – samozrejme, nehovoríme 
o jej premiestňovaní (smiech). Na mojej pozícii som sa však 
stretla už s takými rôznymi druhmi zákaziek a požiadaviek, 
že mám už zrejme jemne posunutý prah tolerancie a nič 
mi nepripadá zvláštne, či nereálne. 

Ale ak hovoríme o niečom, čo sa vymyká štandardu, tak to 
bol banner pre jedného výrobcu luxusnejších áut, na ktorý 
sme robili odliatok zmenšenej verzie vozidla. Ten sme 
následne polepovali a zabezpečovali, aby malo i led svetlá. 

Takisto by som rada spomenula našu príjemnú kooperáciu 
so spoločnosťou Papertown z Rakúska, ktorá nám dodáva 
nalinkované podklady, podľa ktorých vyrezávame jednotlivé 
časti lepenky a oni z nej následne skladajú nádherné tvary. 
U nás síce vyzerajú tieto malé kúsky iba ako kopa súčiastok, 
no oni z nich dokážu poskladať niekoľko metrov dlhé 
či vysoké sochy, stavby alebo menšie modely vyzerajúce 
ako origami. 

Za zmienku stojí i to, že ako jediní potlačíme textil 
sublimačnou technológiou v šírke až 3.2 metra. Veľmi 
exkluzívne realizácie z tejto technológie smerujú prevažne 
k náročným klientom do Rakúska.


