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Tlačiareň Kubík je rýdzo slovenská, rodinná firma, 
ktorá sa môže pochváliť svojím dlhoročným pôsobením 
na polygrafickom trhu. Ako sa podarilo zachovať 
filozofiu a ducha tlačiarne i po niekoľkých dekádach? 

Pri otázke filozofie a vytrvania je zrejme potrebné stručne 
objasniť históriu podniku. Firmu založil otec v roku 1990 
s tým, že už v roku 1979 otvoril prevádzku sieťotlače, ako 
pridruženú výrobu na družstve. Dá sa teda povedať, že 
Tlačiareň Kubík je postavená na 40-ročných skúsenostiach. 
Po revolúcii, ako to už býva, bolo mnoho podnikov zrušených, 
takže otec bol donútený tlačiareň sprivatizovať a od roku 1990 
začal súkromne podnikať. Začínali ako maličká prevádzka 
so 4 ľuďmi – otec, mama a dvaja zamestnanci. V roku 1992 
sme rozšírili výrobu o ofsetovú a prvú digitálnu technológiu 
– vyrezávací ploter a začali sme prenikať do reklamných vecí. 
Schválne hovorím my, pretože my, deti nášho otca, sme chodili 
do tlačiarne pomáhať rovno zo školy a moje oficiálne začiatky 
v podniku sa viažu práve s rokom 1992. V roku 2008 sme 
zakúpili túto budovu a presťahovali ofset i digitál pod jednu 
strechu. Aktuálne nás tu pracuje 40 a v čele firmy stojím ja 
a moji traja bratia. Myslím si, že vzor nášho otca je to, čo nám 
pomáha zachovávať poslanie firmy najlepšie, ako sa dá.

Neprestali ste sa venovať tlačovej technike, ktorá stála 
pri zrode firmy, dokonca ste ju rozšírili o ďalšie techniky. 
Je možné inovovať a držať krok s dobou vo všetkých 
ponúkaných technikách? 

Je podstatné držať krok s dobou a pokiaľ je to možné, 
rozširovať svoje možnosti. Chceme, aby sme firmu mohli 
odovzdať dôstojne našim nasledovníkom rovnako, ako otec 
nám, a práve preto si vyberáme také technológie, ktoré majú 
perspektívu. Poslednou našou investíciou bola investícia do 
sieťotlačovej formy – systém CTS od renomovaného výrobcu.  
V digitálnej produkcii dominuje bežná hárková a veľkoplošná 
tlač vrátane doplňujúceho spracovania vo forme vyrezávania. 
Ofsetová tlač má u nás svoje nemalé zastúpenie, a práve 
preto sme sa rozhodli investovať na prelome rokov práve 
do ofsetu. V oblasti ofsetu nám od našich začiatkov až doteraz 
pomáhali zariadenia Romayor A3+, Adast vo formáte B3 a KBA 
Performa 66 formátu A2+. V roku 2018 sme sa začali pohrávať 
s myšlienkou investície do formátu B2 a po náročnom 
porovnávaní ponúk od dodávateľov sme sa rozhodli vyriešiť 
našu situáciu zariadením Koenig & Bauer Rapida 75 
PRO – 4 s LED UV sušením. Touto investíciou sme sa stali 
priekopníkmi tejto technológie na Slovensku.

Keď sa snúbi inovácia s tradíciou
Tlačiareň Kubík v Námestove píše svoju históriu už takmer štyri desaťročia. Námestovská firma, ktorá 
vo svojom názve nesie meno svojho zakladateľa ešte stále funguje pod vedením jeho nástupcov, bratov 
Kubíkových, ktorí po vzore svojho otca vedú podnik k ďalšiemu rozvoju. O neustále rastúcich ambíciách 
svedčí aj nedávne zakúpenie nového zariadenia Koenig & Bauer Rapida 75 PRO–4, ktoré ako jediné 
na Slovensku našlo svoje miesto práve na Orave. O tejto investícii sme sa rozprávali s Ondrejom Kubíkom. 

Zľava Tibor Nagy (Koenig & Bauer), Ondrej Kubík, Michal Kubík (obaja Tlačiareň Kubík)
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Splnila investícia vaše očakávania? 

Myslím si, že ich predbehla. Stroj je oveľa efektívnejší, tlač 
rýchla a kvalitnejšia. Produktivita, ktorú vďaka zariadeniu 
dosahujeme teraz, je v porovnaní s konvenčnými strojmi 
vďaka eliminácii prestojov kvôli sušeniu hárkov pred obrátkou 
do stroja neporovnateľná. To, že sme z výrobného procesu 
mohli vypustiť prášok, nám umožňuje nádherné laminovanie 
a tešia sa tomu aj v knihárni, ktorá sa tak stáva oveľa čistejším 
pracoviskom. Čo sa týka spotreby farby, tá sa zdá byť zatiaľ 
nižšia ako pri konvencii, čo však budeme vyhodnocovať až 
po dlhšom období používania. Keďže sme zakúpili stroj 
v rozšírenej výbave, dokážeme teraz tlačiť materiály do hrúbky 
0,8 mm spolu s bezdotykovým vedením hárku a taktiež 
tlačiť na fólie. Aj kvôli tomuto sme pripúšťali investíciu len 
do moderného stroja s dvojnásobnými priemermi tlakových 
a prenášacích valcov. Odstaviteľné farebníky využijeme 
pri jednofarebnej tlači, tlači priamych farieb, či prípadnom 

lakovaní v druhom prechode. Temperácia farebníkov vrátane 
dávkovania prísady či IPA nám stabilizuje proces tlače. Všetko, 
čo sa deje so strojom, má tlačiar pred sebou na veľkoplošnej 
obrazovke pultu, kde má inštalované automatizované meranie 
ErgoTronic ColorDrive + Lab a zakúpili sme tiež kameru ACR 
pre automatické nastavovanie registrov.

Pre túto výbavu sme sa rozhodli najmä preto, aby nás 
dokázala posunúť ďalej. Takýto typ stroja sa nekupuje 
na jeden rok. Otvorene poviem, že to bola veľká, náročná 
investícia, ale stálo to za to a verím, že sa nám v najbližších 
rokoch vráti. 

Dalo by sa povedať, že ste full-servisová tlačiareň. 
Oplatí sa v dnešnej dobe poskytovať všetky služby pod 
jednou strechou, alebo je jednoduchšie zaviesť systém 
subdodávok a prácu prerozdeľovať medzi jednotlivé 
subjekty?

Z môjho pohľadu som najradšej, keď môžem zákazku, 
ktorú vezmeme, zrealizovať u nás. Filozofia subdodávok vždy 
bola a aj je komplikovaná. Ak veci realizujeme vo vlastnej réžii, 
vieme, čo môžeme sľúbiť a nesieme zodpovednosť sami za 
seba. Podstatnú časť si preto robíme sami. Nikdy totiž neviete, 
čo vás môže pri práci prekvapiť a musíte sa zodpovedať za 
chyby, ktoré nemáte tak celkom pod kontrolou. Pri tomto 
modeli je taktiež problém s cenovou politikou – ak majú na 
jednej zákazke zarobiť 2-3 firmy, nemá to efekt ani pre jednu. 
Zisk je maličký a je náročné sa oň deliť.

Blízkosť poľských hraníc môže byť tak výhodou, ako 
i nevýhodou. Poliaci sa v niektorých prípadoch veľmi 
radi snažia dostať pod cenu domácich výrobkov a tak 
konkurenčne „likvidovať“ firmy podobného zamerania. 
Ako tento fakt vnímate vy? 

Poliaci majú úplne inú náturu ako Slováci. Naša tlačiareň 
nerobí do Poľska takmer nič a keď tak, tak len veľmi málo. 
Skôr sa sústredíme na západnú Európu, kde končí až 30 % 
produkcie. Naši severní susedia sú veľkí lokál patrioti a 
podporujú najmä svojich výrobcov. Čo sa týka prenikania 
poľských firiem k nám, nemyslím si, že by sa snažili nejakým 
spôsobom podliezať ceny. Polygrafia nie je ani v Poľsku 
výrazne lacnejšia, ako u nás. Špekulanti, ktorí sa snažia „robiť 
zadarmo“ sa občas vyskytujú aj u nás, ale tí nemajú dlhú 
životnosť. Ak potrebujete uživiť ľudí, splatiť technológie a 
napredovať, nemôžete patriť medzi najlacnejších. 

Ste pri tlačových procesoch už takmer tri dekády. Dá 
sa z vášho pohľadu povedať, aká bola polygrafia v roku 
1992 a aká je teraz? Kde je najväčší rozdiel?

Odhliadnuc od toho, že sa všetko modernizuje, digitalizuje 
a zrýchľuje, vidím najväčší rozdiel v ľuďoch. Mení sa štruktúra 
zákazníkov, ich model fungovania a správania. So staršími 
zákazníkmi je model obchodu postavený na priateľských 
vzťahoch. S tými mladšími je to skôr o rýchlosti – radšej 
napíšu mail, ako zatelefonujú, nemáme ani šancu sa stretnúť, 
spoznať sa. Jednoducho len príde mailom zákazka, ktorú treba 
vybaviť a poslať. 

My máme vďakabohu pomerne široký okruh zákazníkov, 
dosť silný na to, aby sme dôstojne napredovali. Nepotrebujeme 
obchodných zástupcov, pretože zväčša si zákazníci nachádzajú 
nás. Tým však nechcem povedať, že je to jednoduché, tobôž 
že to ide samo. Nie, nikdy to tak nešlo, ani nepôjde. Veci 
sa nedajú dlhodobo nastaviť tak, aby sa im človek nemusel 
venovať.  

V polygrafii pôsobíte niekoľko dekád bez štiepenia či 
odkúpenia podielu zahraničnou spoločnosťou. Dá sa 
povedať, aký je návod na úspech a dôstojné zotrvanie na 
polygrafickom trhu? 

História spoločnosti je bohatá a pri jej písaní stáli všetci 
členovia rodiny Kubíkových. 
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Myslím si, že keď sa človek chytí roboty, robí ju s rozumom 
a premýšľa nad ňou, môže to dopadnúť len dobre. Jedno je 
však isté a to, že za každým dobrým výsledkom sa skrýva 
obrovské množstvo odvedenej práce. 

Ako si dokázali rozdeliť 4 bratia v rámci firmy 
kompetencie? 

Funkcie rozdelil otec. Pozná nás od malička a dobre vedel, 
ktorý z nás sa na čo hodí, aké má danosti. Takouto formou by 
sme to radi posunuli aj našim deťom. Samozrejme, že to bude 
ťažšie, nakoľko sme štyria, ale určite nájdeme model. Ešte sme 
mladí a máme čas na premýšľanie.

Začali sme pri otázke na vášho otca a počiatky 

Tlačiarne Kubík, tak ňou i skončíme. Má ešte otec čo 
povedať do chodu firmy, technológií a procesov vo firme? 

Samozrejme. Sleduje trendy, sleduje nás, zaujíma sa, ale 
príliš sa nestará. Je síce 10 rokov na dôchodku, ale vždy, 
keď príde, poradí, povie, čo by sme mali robiť, prípadne 
nás usmerní, keď máme problém alebo keď sa nevieme 
dohodnúť. Vždy si tu sadneme všetci piati a snažíme sa veci 
vyriešiť. Všetko sa dá len vtedy, keď je spolupráca o dialógu 
a o nastavení vecí smerom dopredu. Vravíme si, že 5 hláv má 
viac rozumu ako 1, a preto nikdy neodchádzame z porady bez 
riešenia. 

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová
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