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Mária Blahová,  
konateľka spoločnosti Grafitec Slovakia Group

Pred dvoma rokmi sme priniesli informáciu o generačnej výmene v spoločnosti Grafitec 
Slovakia Group. Jozefa Blaha a Gregora Mistríka vystriedali ich deti, ktoré uchopili 
spoločnosť do vlastných rúk a vedú ju smerom síce malej, no úspešnej firmy s výhradným zastúpením niekoľkých 
zahraničných výrobcov strojov.
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Empatia je v obchodovaní podstatná
O tom ako sa firme darí pod novým vedením, ako aj 

o plánoch do budúcna, sme sa zhovárali s konateľkou 
spoločnosti Máriou Blahovou.

Firmu Grafitec ste spoločne s vaším partnerom, 
Gregorom Mistríkom, prevzali po svojich rodičoch.  
Dá sa teda povedať, že ide z vašej i z jeho strany 
o rodinnú záležitosť a záväzok nielen voči biznisu  
ale i vlastnej rodine. Ako ste vnímali tento fakt 
pri preberaní funkcie po svojom otcovi?  

Grafitec síce nie je klasická rodinná firma, no rodinný 
aspekt tejto spoločnosti je zákazníkmi čiastočne vnímaný 
od chvíle, kedy sme spoločne s Gregorom prevzali jej riadenie 
po našich otcoch. Obaja sa v polygrafii pohybovali dlho 
predtým ako sa spoločne rozhodli pustiť do podnikania 
a celkom dobre sa poznali. Napriek tomu si myslím, že je 
obdivuhodné, že dvaja, spočiatku cudzí ľudia, si dokázali 
tak efektívne podeliť polia pôsobnosti, že napokon firmu 
spoločne úspešne viedli vyše 20 rokov.

My s Gregorom sme mali situáciu trošku inú, keďže sme 
sa takpovediac „podedili“, pričom sa ľahko mohlo stať, že by 
sme si nesadli povahovo či ľudsky. Našťastie, sme bez väčších 
problémov našli spoločnú reč a cestu, akou chceme firmu viesť.

Aký je to pocit zastávať vedúcu pozíciu v spoločnosti 
s dlhoročnou tradíciou? Vždy vás to – po vzore vášho 
otca, ťahalo k technológiám a k obchodu, alebo sa iba 
jednoducho prejavili zdedené gény a vaše pôsobenie 
v Grafitecu bolo úplne prirodzenou vecou pre vás  
i pre firmu? 

Mám pocit, že podnikateľského ducha som mala v sebe už 
odmalička. Hoci ako dieťa som ani netušila, o čom je nejaká 
polygrafia, dobre som vedela, že otec má firmu, že predáva 
stroje a stretáva sa so svojimi zákazníkmi, čo sa mi náramne 
páčilo. 

Vďaka tomu som sa zrejme 
vybrala obchodnou cestou  
i vo vzdelaní, skončila som 
Ekonomickú Univerzitu 
v Bratislave a popri iných 
brigádach som dostala 
ponuku od môjho otca, či 
by som si nechcela vyskúšať 
prácu vo firme. Vtedy som 
mala pred touto prácou veľký 
rešpekt, bála som sa, že sa 
vo firme neuchytím, nakoľko 
som sa o techniku nikdy 
nezaujímala a o technológiách 
som vtedy nič prevratné 
nevedela. Rozhodla som 
sa, že to skúsim aspoň 
na rok, aby som si urobila 
obraz, o čom tento biznis 
je. No a dnes, keď sa o tom 

rozprávame, tak sa mi nechce veriť, že od otcovej ponuky 
prešlo už 10 rokov. 

Pred generačnou výmenou ste pôsobili vo firme vy 
a rovnako i váš kolega, Gregor Mistrík. Prebrali ste 
funkcie a zodpovednosti každý po svojom otcovi alebo 
ste si ich na základe predošlých skúseností rozdelili inak? 

Môj otec bol vždy silne technicky zameraný, čiže 
okrem obchodu ako takého, bol asi najviac zorientovaný 
v náhradných dieloch. Pán Mistrík, hoci mal tiež polygrafické 
zázemie, a venoval sa obchodu, tak jeho hlavnou 
zodpovednosťou bol dohľad nad financiami. 

U nás sa to akosi prirodzene vymenilo. Ja som skôr 
zameraná na čísla a organizačné veci a Gregor je expert 
na techniku, pričom ho skutočne obdivujem za to, aký vzťah 
a prehľad dokáže o týchto zariadeniach mať.

Prevziať obchod s polygrafickými technológiami je 
zrejme určitou výzvou, a to nielen z toho hľadiska, že ste 
žena, a tých je v technologických odvetviach ešte stále 
menej ako mužov. Prišlo toto prenesenie zodpovednosti 
na mladšiu generáciu v pravý čas? Boli ste na to 
pripravení? 

To prenesenie zodpovednosti bol, samozrejme, proces. 
Dá sa povedať, že dvojfázový (smiech). V čase, keď som 
nastúpila do firmy, pán Mistrík práve odchádzal do dôchodku 
a prevzatím časti jeho kompetencií som bola tak trošku 
hodená do vody. Môj predchodca bol už s mnohými vecami 
zžitý, bral a vykonával ich automaticky, čo bolo skvelé, no 
zastúpiť jeho 20-ročné skúsenosti bolo už o niečo náročnejšie. 
Postupne som sa však s mojou funkciou zžila, pričom mi 
určite pomohol aj fakt, že máme veľmi šikovnú ekonómku, 
ktorá je u nás takmer od založenia spoločnosti a pomohla mi 
zorientovať sa v účtovníckych nuansách.
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Druhá fáza nastala v januári minulého roka, keď odišiel 
do dôchodku môj otec. V tom období mal, bohužiaľ, zdravotné 
problémy, a tak v práci skončil naozaj zo dňa na deň. Vtedy 
sme riešili dilemu - prijať nového obchodného zástupcu alebo 
prerozdeliť úlohy vo firme tak, aby sme sa ja aj Gregor mohli 
venovať obchodu ešte intenzívnejšie. Napokon som sa rozhodla 
vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a začala sa viac venovať 
obchodu.

Dlho som totiž mala strach sama navštevovať zákazníkov 
práve z obavy o to, že nebudem niečomu rozumieť, alebo že ma 
budú chcieť ako mladú ženu testovať v znalosti technológií. 
Predsa len sú to ľudia, ktorí pracujú x rokov v tomto obore 
a majú omnoho viac znalostí ako ja. Opak bol však pravdou 
a musím uznať, že mnohí zákazníci boli veľmi milí a príjemní. 
Ak som aj nejakú informáciu nevedela ihneď z hlavy, priznala 
som to a dodatočne im ju poskytla. Bolo by zbytočné tváriť 
sa, že všetko viem, pretože z toho plynulo oveľa väčšie riziko 
ako z otvoreného priznania. Po pár pozitívnych skúsenostiach 
opadol zo mňa strach, ktorý som mala na začiatku a  teraz už 
navštevujem zákazníkov veľmi rada. A aj keď viem, že v oblasti 
technológií asi nebudem mať nikdy taký dokonalý prehľad, 
ako má Gregor, neustále sa snažím vzdelávať sa, 
chodiť na školenia a zdokonaľovať sa. V zásade 
si myslím, že výmena prišla práve v ten správny 
čas, kedy sme na to boli obaja pripravení a mali 
v hlave jasné idey, ako posúvať firmu vpred. 
Zároveň sme si boli vedomí záväzku, aby sa 
celoživotné dielo našich otcov nerozbilo ako 
domček z karát

Vieme, ako reagovali na zmenu 
v organizačnej štruktúre vaši partneri. 
Ako však reagovali vaši otcovia? Nemajú 
potrebu zasahovať do riadenia firmy 
napriek tomu, že svoje funkcie prenechali 
vám? 

Možno vás moja odpoveď prekvapí, 
ale potrebu starať sa a mať neustále prehľad 
o firemných veciach už ani jeden z nich nemá.  

Je síce pravda, že ak ste 
raz riadili firmu, ten pocit 
vo vás zostane, ale naši 
otcovia do firemných vecí 
už nevstupujú. Samozrejme, 
zaujímajú sa, ako ide biznis 
a sú radi, keď sa nám darí. 
Ale ak sa môjho otca pri 
nedeľnom obede spýtam na 
jeho názor či radu, síce ma 
neodmietne, ale nezabudne 
dodať, že on už z biznisu 
vypadol a je iba na mne, ako 
sa rozhodnem. Rozhodne sa 
neurazí, ak urobíme veci inak. 
Možno to znie zvláštne, ale 
teší ma to, pretože ak by mal 
stále potrebu presadzovať 
svoje názory a kontrolovať 
každý náš krok, bolo by 
náročné vyrieknuť jeden 

verdikt z toľkých názorov. A ešte k tomu s rizikom, že niekto 
bude nespokojný. Tak malá firma jednoducho nemôže mať 
toľkých šéfov (smiech).  

Na druhej strane si myslím, že naši otcovia sa zo súčasnej 
situácie veľmi tešia. Je totiž problémom mnohých slovenských 
tlačiarní, že jedna generácia síce krvopotne vybudovala 
úspešnú firmu, no odrazu ju nemá komu odovzdať. A to je 
smutné. Naštastie toto nie je náš prípad a momentálne Grafitec 
prežíva dobré obdobie.

Čo to znamená? 

Znamená to, že sme v minulom roku dosiahli najlepšie 
hospodárske výsledky za posledných 5 rokov. Dosť zavážil 
i fakt, že sme predali nový tlačový stroj, čo je na Slovensku 
za posledné roky skôr ojedinelým javom. Ak vezmeme 
do úvahy, koľko stoja zánovné technológie plus nedostatok 
financií v mnohých firmách, neprichádza kúpa novej 
technológie ani len do úvahy. Od roku 2010 predávame 
ofsetové tlačové stroje značky RYOBI MHI Graphic Technology 
Ltd (skrátene RMGT). Osobne si myslím, že máme jemnú 
nevýhodu v tom, že japonských tlačových strojov sa mnoho 
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firiem ešte stále bojí a uprednostnia radšej tie nemecké. 
Stroje zo západu možno majú dlhšiu tradíciu, ich ovládanie 
je známejšie i pre obsluhu, no stále verím, že čas japonských 
strojov ešte len príde. 

Akú majú teda výhodu japonské stroje oproti ostatným? 

Začnem najskôr nevýhodou, a to je pocit nedôvery, ktorý 
pramení zo vzdialenosti krajiny pôvodu. Stále ich totiž straší 
predsudok, že ak je tlačový stroj z Japonska, i náhradné diely 
musia prísť z Japonska, čo je vzdialenejšia krajina ako niektorá 
z európskych krajín a logicky si potom myslia, že dodávka 
bude trvať omnoho dlhšie. Náhradné diely síce pochádzajú 
z Japonska, ale vo väčšine prípadov sa nachádzajú na sklade 
v Európe. Samozrejme, ak sa stane čosi skutočne neočakávané, 
je potrebné počkať na dodávku z Japonska, ale to je naozaj 
veľmi zriedkavé.

K výhodám by som spomenula iba jednu, no podľa mňa 
kľúčovú. Je dokázané, že japonské stroje majú oveľa menšiu 
poruchovosť a zhruba tretinovú spotrebu energie oproti 
ostatným ofsetovým strojom. Náš zákazník porovnával 
počet návštev servisného technika na 10-ročnom 
japonskom stroji s počtom návštev technika na 10-ročnom 
európskom stroji. Ten európsky bol ošetrovaný technikom 
jedenkrát do mesiaca. Japonský dvakrát do roka. Zákazník 
však ešte stále možno cíti väčšiu bezpečnosť, keď ho 
navštívi technik jedenkrát  
do mesiaca, ako keď ho navštívi iba pár krát do roka.  
Je však už i množstvo tlačiarní, ktoré si tieto parametre 
zistili, spočítali a objavili v nich výhodu úspory nákladov  
za servis, čo sú nemalé peniaze a stroje napokon vymenili.

Vo vašom portfóliu je množstvo komplexných 
služieb pre tlačiarne a knihárske prevádzky 
od poradenstva pri výbere vhodnej technológie až 
po dodávky náhradných dielov na už inštalované 
zariadenia. Je z vášho pohľadu tento full servis 
u súčasných zákazníkov žiadaný? Ak áno, prečo  
je to tak?

Veľa spoločností stavia svoje portfólio na kvalitnom 
servise, ktorý je v dnešnej dobe už absolútnou 
samozrejmosťou. Nie je totiž nič horšie, ako keď sa vám 
predajca ozýva dokola s požiadavkou, že vám chce predať 
stroj, je ho veľa vidieť a počuť a keď ho už konečne kúpite, 
po prvom alebo druhom probléme sa mu akoby zázrakom 
nedokážete dovolať. Na servis si nikto nemôže dovoliť dlho 
čakať, pretože rýchla doba si vyžaduje rýchle reakcie. My 
sme minulý rok realizovali dosť veľké množstvo inštalácií a 
priznám sa, že som mala obavu z promptnosti nášho servisu. 
Najväčšie problémy vznikajú vtedy, keď si zákazníci odkladajú 
pravidelnú údržbu na poslednú chvíľu alebo až na havarijný 
stav. Potom sú opravy náročnejšie, dlhšie a, samozrejme, i 
nákladnejšie. Údržbové servisy je vždy dobré robiť poctivo 
a v pravidelných intervaloch presne tak, ako s autom. Auto 
je dopravný prostriedok, ktorého dobrý technický stav vám 
zaručuje isté percento bezpečnosti na cestách. Stroj je pre 
mnohých ľudí živobytie, no uvedomia si to až vtedy, keď im 
prestane zarábať peniaze. A potom vzniká najväčší tlak na čas. 

V súčasnosti je veľmi náročné nájsť dobrého servisného 
technika. O to viac som vďačná za tých, ktorých Grafitec má, 

pretože dokážu pracovať tímovo, riešiť problémy i medzi 
sebou, sú ústretoví a komunikatívni, či už cez telefón 
alebo osobne. Aj dobrý servisný technik totiž formuje tvár 
spoločnosti, reprezentuje firmu a je primárnym styčným 
bodom so zákazníkom.

Grafitec sa netají špecializáciou na ofsetové zariadenia. 
Ako vnímate vplyv ofsetu na polygrafický priemysel 
v dobe, kedy z každej strany počúvame, ako sa stáva 
digitál porovnateľným, ak nie výhodnejším riešením,  
či už z hľadiska kvality alebo nákladov? 

Keď na polygrafickom trhu nastala éra personalizácie 
a tlače v malých nákladoch, mnohé z ofsetových tlačiarní 
sa rozhodli zakúpiť si malé digitálne zariadenie, ktoré 
nepredstavovalo príliš veľkú investíciu a začali ponúkať i tlač 
v menších nákladoch. Aktuálne sa to deje i opačne, pretože 
poznám tlačiarne, ktoré si postupne začali kupovať ofsetové 
tlačové stroje. Osobne si myslím, že ideálny stav na dnešnú 

dobu je mať k dispozícii ofset i digitál, čo, samozrejme, súvisí 
s veľkosťou prevádzky, či objemov zákaziek. Je na majiteľovi, 
či zvolí za hlavný stroj digitál alebo ofset a ten druhý ako jeho 
doplnok. Všetko sa odvíja od zákazkovej náplne, ale čo sa týka 
kvality výstupu, špičkové digitálne technológie sú už skutočne 
kvalitatívne porovnateľné s ofsetovými. Prišli sme do éry, 
kedy by už nemal zákazník riešiť, či to chce mať vytlačené 
na ofsete alebo digitále, ale skôr na majiteľovi tlačiarne, ktorý 
si po kalkulácii uváži, na ktorý stroj chce zákazku pustiť. 
A tu sa i rozhodnúť – či bude mať B2 digitál a menší ofset 
k tomu, alebo veľký ofsetový stroj a menej výkonnejší digitál. 
Je to úplne jedno, ak dokáže naplniť objemy a pokryť vlastné 
náklady. Jedno je však isté, digitál má oproti ofsetu ešte 
značne veľký priestor, kam sa posunúť, no ofset už podľa 
mňa dosiahol svoju absolútnu dokonalosť. Vývojári síce 
ešte pracujú na skracovaní prípravných časov a zabezpečení 
čo najväčšieho komfortu obsluhy, no v rámci kvality výstupu 
už dosiahol vrchol. 
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Tam ešte vidím našu rezervu.

Pre našich zákazníkov sme nedávno spoločne s firmou 
Konica Minolta organizovali akciu na Donovaloch a aktuálne 
ideme otvárať nový showroom, ktorý bude zameraný prevažne 
na dokončovanie. Takto sa i my snažíme byť bližšie k našim 
súčasným i potenciálnym zákazníkom, pretože iba v dobrých 
vzťahoch môže fungovať obchod i dlhodobo.

Tento rok sa v profilových rozhovoroch časopisu 
PrintProgress objavujú úspešné ženy pôsobiace 
v segmente polygrafie. I biznis spoločnosti Grafitec je 
predsa len založený na ťažkých strojoch, ku ktorým 
inklinujú skôr muži. Je to síce opakovaná otázka, no 
názor je u každej dámy iný. Ako vnímate pôsobenie žien 
vo vedúcich manažérskych pozíciách a ako vnímate svoje 
pôsobenie v tejto funkcii? 

Vnímam to úplne normálne, pretože napriek tomu, že sa 
muži a ženy líšia, sme stále jeden a ten istý živočíšny druh 
(smiech). V biznise ma vnímajú muži i ženy ako rovnocenného 
partnera. Keď však rozmýšľam, v čom mám ako žena výhodu, 
je to zrejme vyššia dávka empatie, ktorá je pri obchodovaní 
veľmi podstatná. Musíte sa naladiť na zákazníka, vypočuť ho 
a potlačiť svoje ego. Pri rozhovoroch so zákazníkmi sa snažím 
viac počúvať, ako rozprávať a je jedno či sa rozprávame o 
obchodných alebo súkromných veciach. Spokojný zákazník 

nikdy nemôže byť zahltený množstvom 
informácií a odchádzať zo stretnutia 
unavený. Ak si toto obchodník uvedomí, 
je zrazu úplne jedno, či je muž alebo 
žena. To, že zákazník rozpráva je dôležité 
rovnako pre neho ako pre vás. 

Skôr opačne by som chcela povedať, 
že tým, že som nežnejšie pohlavie, 
mnohokrát očakávajú, že budem nežná 
i pri cenovom zjednávaní. A tu nastáva 
problém (smiech). Obchod je vždy 
o ponuke a dopyte a hovorí sa, že len 
vtedy môže byť úspešný, keď je každá 
zo zúčastnených strán trošku nespokojná. 
Ak by bola jedna strana len o niečo 
spokojnejšia, prestáva to byť fér hra. 
Takže v tomto zmysle občas zákazníci 
čakajú, že ak príde žena, bude jemnejšia 
a ústupčivejšia.

Ste mladá žena, ktorá ma určite 
veľké množstvo priateľov i voľno 
časových aktivít. Máte popri riadení 

spoločnosti a cestovania za obchodnými partnermi čas 
a energiu na svoje aktivity? 

Je pravda, že občas mi chýba jedno či druhé, ale snažím sa 
s priateľmi stretávať tak často, ako sa len dá. Život nie je len o 
práci a treba sa o vzťahy starať, aby som v dôchodku mala s 
kým hrať kanastu (smiech). A ak aj náhodou mám deň, keď 
nemám už náladu na ľudí, tak práve vtedy si najviac užívam 
prechádzky s mojou štvornohou parťáčkou Twiggy.

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

Po akých zariadeniach zaznamenávate aktuálne 
najväčší dopyt? 

Mám pocit, že konečne nastáva doba dokončovania. Ľudia si 
začali uvedomovať, že nie je potrebné bojovať s konkurenciou 
veľkými objemami, ale schopnosťou odlíšiť sa. Čiže aktuálne 
je trendom všetko, čo sa týka zušľachťovania a automatického 
dokončovania. V tomto smere vidím ešte priestor pre tvorenie 
pridaných hodnôt. Taktiež zaznamenávame dopyt po bežnom 
spracovaní, – V1, V2, špirálová väzba, lamino. Dokonca sa 
v niektorých firmách začali vymieňať i 30 rokov staré rezačky, 
a to rezačka býva vždy najstarším strojom v celej prevádzke 
(smiech). 

Kedysi sa niektoré modely strojov nepredávali plne 
automatizované, pretože sa každému zákazníkovi zdalo 
rentabilnejšie, keď mnohé čiastkové práce boli vykonávané 
manuálne. Dnes sme v dobe, kedy je problém s ľuďmi 
všeobecne, polygrafiu nevynímajúc, a preto by mal logicky 
stúpnuť záujem o plne automatizované stroje. A tu nastáva 
problém. My ako dodávateľ totiž takéto stroje máme v portfóliu, 
avšak ak sa zamyslíme, s akými maržami dnes mnohé tlačiarne 
predávajú svoje produkty, tak našetriť si na novú technológiu, 
sa zdá byť nemožné.

Pri vašej práci sa často stretávate s tlačiarmi, s ľuďmi, 
ktorí prichádzajú do styku s konečným zákazníkom 
polygrafie. Na čo je z pohľadu 
vás, ako dodávateľa, potrebné 
klásť najväčší dôraz a na čo 
upriamovať pozornosť? 

Jednoznačne na rýchlosť. 
Na promptné reakcie, rýchlosť 
ponuky, dodávok a, samozrejme, 
servisu. Svet sa točí rýchlo 
a je to v poriadku, no netreba 
zaspať na vavrínoch. Niekedy 
až nedokážem uveriť tomu, keď 
môj otec spomína na časy, kedy 
k nemu prišli zákazníci štýlom: 
Jožko, predaj mi stroj. Dnes je 
to v podstate tak isto, akurát 
v opačnom garde. Dopyt už nie 
je taký, aký býval a pri znalosti 
aktuálnej situácie sa mi otcove 
historky javia ako rozprávka.   

Ako ste už spomenuli, žijeme 
dobu, kedy je promptnosť 
dodávok, servisu a samotnej 
odozvy viac ako nutnosťou. Vášho odberateľa tlačia jeho 
zákazníci a tlak v tejto reťazovej sústave narastá. Čo 
je podľa vás kľúčom k tomu, aby ste úspešne dokázali 
zvládať požiadavky trhu a zachovali si pritom zdravú 
konkurencieschopnosť? 

V dnešnom uponáhľanom svete je potrebné byť videný. Byť 
na mysli vašich zákazníkov práve vtedy, keď potrebujú to, čo 
vy ponúkate. Ak im napadnete ako prvá možnosť na vyriešenie 
ich problému, ste na najlepšej ceste k úspechu. Ja osobne 
napríklad nepoužívam sociálne médiá, ale viem, že pre 
fungovanie spoločnosti v modernom svete je i toto potrebné. 


