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Mnohí zvyknú nazývať cukor aj biely jed. Z úst pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovarníkov sa toto slovné spojenie 
mení na „biele zlato“. Ako tvrdí tvorca myšlienky povýšenia 
mienky o bielom cukre, Adrián Šedivý, konateľ spoločnosti 
SLOVENSKÉ CUKROVARY, je to oprávnené: „Jesť veľa cukru 
je nezdravé rovnako, ako jesť veľa vajíčok či tučných výrobkov. 
Kľúčom k úspechu je striedmosť. Cukor totiž nie je iba sladidlo, 
ale potravina zodpovedná za dostatočnú energetickú zásobu 
nevyhnutnú pre výživu nášho mozgu. To, že ľudia čoraz častejšie 
trpia obezitou, nie je vinou cukru, ale absenciou pohybu. 
Neosočujme preto cukor, ale životný štýl, ktorý žijeme.“

Samotná mienka o cukre ako takom je zrejme 
u každého iná, nájde sa však len málo takých, ktorí by
v domácnosti nemali čo i len lyžičku tejto skryštalizovanej
šťavy z cukrovej repy. Cukor je jednoducho cukor, tovar
bez výraznejšieho dôrazu kladeného na značku, či balenie.
Je to biela kryštalická alebo prášková hmota, ktorá svojou
všednosťou nedokáže prekvapiť už nikoho z nás. Práve
vďaka všednosti a zameniteľnosti jednotlivých značiek sa
spoločnosť SLOVENSKÉ CUKROVARY rozhodla odlíšiť
sa, a to za pomoci digitálnej technológie a tak často
skloňovaného slovíčka – personalizácia.

Personalizácia v potravinárstve

V polygrafii je slovko personalizácia skloňované 
v poslednej dobe až príliš často na to, aby sa nezačalo 
postupne pretavovať i do bežného života. Veľké spoločnosti 
ako napríklad Coca-Cola boli medzi prvými, ktorí priniesli 
personalizáciu na etikety fliaš svojich nápojov. Každý si určite 

Tváre cukru
Cukor býva mnohými médiami, ale aj ľuďmi, 
označovaný za biely jed alebo novodobý tichý 
zabijak. V spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY 
s. r. o. Sereď sa napriek týmto nemilým definíciám
rozhodli upraviť reputáciu cukru a povýšiť ho
na zložku potravy, ktorú potrebuje každý z nás
k aktívnemu a zdravému životu. Urobili tak vďaka
jednej kreatívnej myšlienke a ochote zrealizovať
niečo, čo na trhu s tak „obyčajnou komoditou“
ako je cukor, ešte nebolo. Tá myšlienka vznikla
na workshope agronomického tímu s konzultantom
spoločnosti IMH pri hľadaní námetov, ako
netradičným spôsobom osloviť partnerov cukrovaru
– pestovateľov cukrovej repy a súčasne sa im
poďakovať za lojalitu, či všeobecne za významnú
spoluprácu. Predstavujeme vám príbeh redizajnu
slovenského cukru, pri ktorom boli uplatnené okrem
kreativity a dobrého nápadu aj vedomosti, čo dokáže
moderná súčasná polygrafia a technológie v nej
používané.

Kreatívne impulzy 

Adrián Šedivý, konateľ spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o. Sereď
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pamätá na kampaň spojenú s krstnými menami a prezývkami 
na etiketách. Mať stále možnosť výberu pri zachovaní 
toho istého produktu sa stalo celospoločensky obľúbenou 
formou nakupovania. Výber z krstných mien, farebností 
alebo motívov. Napriek tomu, že zákazník presne vie, 
čo chce kúpiť, je zároveň uspokojená i jeho túžba vybrať si, 
čo z psychologického hľadiska obohatí jeho zážitok z nákupu 
a umocní efekt správnej voľby. Keď sa k tomuto pocitu navyše 
pridá fakt osobnej skúsenosti a blízkosti, z nakupovania sa 
stáva zážitok a produkt bude v mysli zákazníka rezonovať 
ešte dlhú dobu. 

Čo personalizácii v potravinárstve nahráva je taktiež fakt, 
že spotrebitelia majú čím ďalej, tým radšej lokálne potraviny, 
výrobky s „rodokmeňom“, s možnosťou reálneho dohľadania 
výrobcu či pestovateľa. Práve vďaka týmto atribútom je 
schopnosť vytvorenia si vzťahu s produktom oveľa vyššia 
a produkt samotný je spotrebiteľom omnoho sympatickejší. 
Spojiť všetky spomenuté atribúty do jedného celku sa 

podarilo aj spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY a tímu 
tvorcov Farmárskeho cukru. Okrem toho, že spoločnosť 
sa rozhodla ponúkať zákazníkovi slovenský produkt 
v prémiovom obale, bolo jedným zo zámerov aj odvďačenie sa 
samotným dodávateľom – pestovateľom cukrovej repy.

Príbeh Farmárskeho cukru

„Vybrali sme z našich dodávateľov cukrovej repy desať 
najväčších, ktorých príbeh sme za pomoci grafika zachytili 
na balení jedného kilogramu cukru. V praxi to znamená, 
že v rámci produktovej rady – kryštálového cukru, je vytvorených 
10 rôznych variácií obalu, z toho každý z nich „patrí“ jednému 
z týchto top pestovateľov. Je na ňom umiestnená ich podobizeň, 
lokalita, v ktorej bol cukor vypestovaný a popis oblasti či podniku, 
z ktorého cukrová repa pochádza. Zdalo sa nám vhodné vyčleniť 
priestor na prezentáciu nielen pre nás, ako spracovateľa, 
ale konečne a najmä pre tých najdôležitejších, prvovýrobcov. 
Je to niečo ako forma vernostného programu, ktorá prezentuje 
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Stiahnite si aplikáciu LinkReader (Android – Google Play, iOS – AppStore) a my vás prevedieme celým procesom výroby.  
Stačí, keď namierite kameru na fotografiu a transformujete tak statický obsah fotografie do digitálneho zážitku.

dôležitosť našich pestovateľov pre nás,“ hovorí Adrián Šedivý 
k idei balenia. 

Cukor je pomerne sterilný produkt – nie je možné 
ho inovovať, zákazník nemusí riešiť obal, pôvod, farbu 
či konzistenciu – ako napríklad pri vínach. Ako tvrdí 
Adrián Šedivý, v spoločnosti sa preto rozhodli prihovoriť 
sa spotrebiteľovi práve obalom: „Keďže samotným cukrom 
sa spotrebiteľovi prihovoriť nedokážeme, chceme tak urobiť 
prostredníctvom toho, v čom je zabalený. Obalom komunikujeme 
myšlienku, že zákazník si nekupuje iba cukor, ale prácu lokálnych 
pestovateľov, ktorí zamestnávajú ľudí na vidieku a taktiež to, 
že je to práca reálnych ľudí, ktorých možno stretáva v obchode 
či na ulici. A tu vzniká želané prepojenie a hrdosť na produkt, 
ktorý si kupujem. Pretože človeka, vyobrazeného na jeho obale 
reálne poznám.“ 

Aj práve preto nie je na obale zvýraznený nápis „cukor“ 
ale slovko „Ahoj“. Obal sa chce totiž prihovoriť zákazníkovi, 

osloviť ho a získať si jeho pozornosť aspoň na pár sekúnd 
– čo je v dnešnej hektickej dobe výzvou. Obal si pozornosť 
zaručene získa aj škálou rôznych farebných variácií, variácií 
log a claimov. Celý obal je úmyselne koncipovaný tak, aby ho 
zákazník nedal do košíka bez toho, aby sa naň bližšie pozrel. 

Umiestniť podobizne pestovateľov na „jednokilovky“ cukru 
má okrem získania si pozornosti aj ďalší význam. „My, ako 
spoločnosť sa pod produkt podpisujeme logom a svojím menom. 
Pestovateľ sa vďaka tomuto obalu podpisuje pod kvalitu svojej 
suroviny svojou tvárou, čo je pre spotrebiteľa oveľa silnejšia 
záruka kvality ako nejaký certifikát. Ten je síce fajn, ale nie je 
osobný. Obal podáva spotrebiteľovi informáciu nielen o tom, 
že produkt je slovenský, ale aj lokálny,“ dodáva Adrián Šedivý. 

Pre pestovateľa má tento počin zo strany spracovateľa 
a odberateľa suroviny taktiež obrovský význam. Je to totiž 
forma vlastnej prezentácie nielen v regióne, ako to väčšinou 
býva, ale aj v celoslovenskom meradle. 
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Kde sa obal rodil? 

Samotná myšlienka vznikla počas workshopu 
agronomického tímu a následných konzultácií, avšak reálne 
kontúry nabrala v grafickom štúdiu AVart v Trnave. O tvorbe a 
inšpirácii hovorí zakladateľ, grafik a fotograf, Antonios Vlachou: 
„Pri tvorbe sme mali, takpovediac, voľnú ruku, čo je pre grafika 
obrovské plus. Dostali sme od konzultanta presný brífing o filozofii 
projektu, zadanie a údaje, ktoré musia byť uvedené na obale a 
pustili sme sa do práce. Keďže obal má byť nositeľom informácie 
o kvalitných domácich a lokálnych potravinách, vyhľadali sme 
erby jednotlivých obcí, z ktorých vybraní desiati pestovatelia cukru 
pochádzajú. Tie sme umiestnili podľa toho, o akú lokalitu išlo na 
prednú časť obalu a dotvorili ich ručne navrhnutými florálnymi 
ornamentmi. Tak vznikol jedinečný dizajn na každom z desiatich 
variácií vrecka.“

Keďže ide o čistý prírodný produkt z rôznych kútov 
Slovenska, ľudové motívy, prírodné odtiene zvolených 
farieb a tváre jednotlivých pestovateľov dodávajú produktu 
nezameniteľný charakter. Je to niečo ako „rodný list“ 
umiestnený na každom z desiatich obalov.

Prvá séria vreciek bola tlačená na zariadení HP Indigo 
WS6600 v digitálnom pracovisku spoločnosti Aluprint 

vo Vrútkach. Samotný proces výroby priblížil marketingový 
manažér spoločnosti Aluprint, Marián Ladňák. „Naše skúsenosti 
s tlačou variabilných dát naberáme postupne už niekoľko rokov. 
Začalo to veľkou zákazkou personalizovaných celoobvodových 
etikiet pre firmu Coca-Cola a odvtedy sú možnosti digitálnej tlače na 
HP Indigo čoraz viac žiadané. Flexibilita produkcie, nulové náklady 
na zmenu dizajnu, variabilita tlačových dát a krátka dodacia 
lehota, to všetko sú aspekty, ktoré takýmto typom zákazky len 
nahrávajú do karát.“ 

Je to pravda, nakoľko sme pri samotnej tlači boli aj my. Ešte 
v deň plánovanej tlače sa (ako to vo väčšine zákaziek býva) 
menili niektoré údaje uvedené na obale, čo však výraznejšie 
neovplyvnilo čas dodania. 1500 kusov obalov v 150-kusových 
variáciách bolo vytlačených za približne 45 minút čistého 
času – odhliadnuc od dĺžky manipulácie pri výmene kotúčov 
s papierom. Napriek tomu, že v spoločnosti Aluprint majú 
s podobným typom zákazky dlhoročné skúsenosti, našiel 
sa i v tomto prípade jemný otáznik visiaci nad celou tlačou. 
„HP Indigo sme doteraz vyťažovali najmä tlačou na fóliu – čo 
je citlivý materiál tak na manipuláciu, ako potláčanie. Tento 
druh papiera použitý na balenie cukru vyzerá ako štandardný, 
avšak má v sebe skrytú pružnosť, ktorá je potrebná pri baleniach 
ťažších tovarov. V tomto smere je to pre nás po prvý raz, čo tlačíme 
na takýto druh papiera. Sme však za to radi a sme veľmi poctení, 
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že si zákazník vybral na tlač prvej série práve nás. Radi prijímame 
výzvy a s každou jednou sa osvedčené portfólio našej výroby 
zväčšuje,“ dodáva Marián Ladňák. 

Zo spoločnosti Aluprint putovali vytlačené kotúče na juh 
Slovenska do spoločnosti Euro PRESS BK v Bátorových 
Kosihách. Práve táto firma ako jediná na Slovensku dokáže 
vyrábať papierové vrecká a obaly s obdĺžnikovým dnom. 

„Pri výrobe papierových obalov na potraviny je najdôležitejší 
výber papiera. Pre tento typ zákazky sme preto dôsledne odsledovali 
jeho hrúbku, dĺžku celulózových vláken, jeho pružnosť a zároveň 
pevnosť. Samozrejme, papier ako taký musí byť vhodný na priamy 
kontakt s potravinami. Špecifikom je aj fakt, že obal napriek svojej 
pevnosti musí dýchať, nesmie byť na ňom aplikovaná bariéra, 
ktorá by prechodu vzduchu prekážala. Tieto požiadavky nám 
vždy určia, ktoré papiere sú a nie sú vhodné a pri výbere papiera 
sa pohybujeme už len v týchto mantineloch. Pre nás osobne bola 
táto zákazka taktiež špecifická, nakoľko sme doteraz nepracovali 
s natieraným papierom potlačeným digitálnym zariadením. Za 
pomoci špeciálneho lepidla sadlo všetko takmer na chlp presne a 
výsledok sa dostavil. Vrecká vyzerajú naozaj výnimočne,“ popísal 
proces skladania a lepenia obalu Ing. Zoltán Cséplő, konateľ 
spoločnosti Euro PRESS BK. Odtiaľ boli vrecká prevezené na 
posledné „stanovište“, a to do samotného cukrovaru v Seredi. 

V redakcii PrintProgressu sme veľmi hrdí, že sme boli 
zainteresovaní na celom procese výroby tohto výnimočného 
obalu. Od vzniku myšlienky Farmárskeho cukru, teda 
od spolupráce s konzultantom, až po zabalenie 1 kg cukru 
do nového, personalizovaného obalu. Koordinovali sme 
súčinnosti a komunikovali s jednotlivými subjektmi, teda 
s konzultačnou spoločnosťou IMH, grafickým štúdiom 
AVART, tlačiarňami Aluprint a Euro PPRESS BK, ako 
aj so zákazníkom SLOVENSKÉ CUKROVARY. 

I keď bola táto séria vytlačená v náklade len 1500 kusov 
– určených primárne na propagačné účely, Adrián Šedivý 
zo spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY sa nebráni 
myšlienke umiestniť produkt v tomto prevedení i na pulty 
obchodov.

Za týmto príbehom, ktorý má v sebe nielen množstvo 
inšpirácie, ale aj ducha spolupatričnosti všetkých článkov 
výrobného procesu, môžeme napísať len slová, ktoré vyriekla 
pracovníčka jednej zo spomenutých firiem zapojených 
do výrobného procesu: „Konečne sa nám dostal pod ruky obal, 
na ktorý môžeme byť všetci právom hrdí.“ 

Marianna Cabalová 

04_19_Tváre cukru




