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Ku každej profesii vedie istá cesta. Aká bola tá vaša, 
ktorá vás doviedla do spoločnosti Ricoh? 

Bolo to veľmi dávno, niekedy v minulom storočí. 
Ako absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT som 
nastúpil na Ústav merania Slovenskej akadémie vied 
a po prvých drobných úspechoch som bol presvedčený, 
že moja budúcnosť bude spojená s vývojom meracích 
zariadení. No keď sme si jeden večer ľahli spať ako pevná 
súčasť nepremožiteľného východného bloku a ráno sme 
sa zobudili na západe, všetko bolo inak. Systémy, ktoré 
sme vyvíjali pre východ, boli na západe už dávno hotové, 
väčšina projektov bola zastavená a my sme sa začali obzerať 
okolo seba, čo s „načatým večerom“. V roku 1993 som 
dostal veľkorysú ponuku od veľkorysého muža, Milana 
Maděryča, zakladateľa, už vtedy veľmi úspešného zlínskeho 
Impromatu, aby som sa pokúsil vybudovať niečo podobné 
na Slovensku. Impromat znamenal Ricoh, a to sa neodmieta. 
Mal som dobrý základ, nakoľko som približne rok pracoval 

v rovnakom biznise pre rakúsku firmu vo Viedni. Ukázalo 
sa to ako značná výhoda. Zo strany majiteľa firmy som bol 
od začiatku poctený skutočne neobvyklou mierou dôvery, 
ako sa hovorí, dal mi voľnú ruku, mohol som sa naplno 
realizovať. A keďže dôvera nielen zaväzuje, ale aj motivuje, 
s chuťou sme sa pustili do práce. Podarilo sa nám vytvoriť 
veľmi stabilný tím ľudí, na ktorých som mohol preniesť 
mne danú dôveru. Výsledkom bola veľmi efektívna, stabilná 
a flexibilná firma takmer rodinného typu. Môžem smelo 
povedať, že aj úspešná, o čom svedčí fakt, že náš vzťah 
vydržal 23 rokov, čo už je slušný výsledok aj na manželstvo. 
Priamym vstupom spoločnosti Ricoh, ako veľkej korporácie 
na trh, nastali pochopiteľne výrazné zmeny. Našiel som si 
v nej miesto v oblasti, ktorá mi bola najbližšia – v oblasti 
produkčnej a priemyselnej tlače. Moja práca sa tiež zmenila. 
Vstúpil som naplno do prostredia polygrafického priemyslu. 
Logo Ricoh, ktoré sa mi za 26 rokov dostalo hlboko 
pod kožu, nalepené na našich skvelých strojoch, sa snažím 
v tomto priemysle aj napevno etablovať.

Polygrafia zasahuje do všetkých 
oblastí nášho života
Japonská spoločnosť RICOH začala písať svoju históriu už pred ôsmimi dekádami. 
Na to, aby sa dostala do krajín celého sveta, bolo potrebné nájsť spoľahlivých a odborne 
zdatných manažérov, ktorí povedú značku v jednotlivých krajinách s rovnakou 
„japonskou“ precíznosťou. S jedným z nich sme pripravili i nasledujúci rozhovor. 
Rozprávali sme sa Jozefom Pravdom, Key Account Managerom pre komerčnú 
a priemyselnú tlač Ricoh, ktorý stál pri zrode tejto značky na Slovensku.
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Počas svojho pôsobenia vo firme vás určite 
neobchádzajú najnovšie trendy a vplyvy, ktoré má 
polygrafia na ostatné odvetvia. S ktorým odvetvím je 
podľa vás polygrafia spätá najužšie? Je možné predstaviť 
si súčasný svet bez polygrafie? 

Dobre situovaný človek si chcel urobiť radosť kúpou 
skutočne luxusného auta renomovanej značky. Navštívil 
predajcu a vyžiadal si prezentačný manuál vybraného 
modelu. Chcel si doma urobiť príjemnú chvíľu (možno 
aj s manželkou) a v kľude si ho prelistovať. Nemali. Odkázali 
ho na internetovú stránku. To auto si nekúpil, kúpil si iné. To 
sa skutočne stalo. Pre našu generáciu nie je veľa príťažlivejších 
vecí, ako je krásne vytlačená kniha, prezentačný materiál, 
pozvánka, maturitné, svadobné oznámenie, fotokniha detí. 
Potrebujeme to. Polygrafia zasahuje do všetkých oblastí 
nášho života a život bez nej si ani nevieme predstaviť. 
Otázky do budúcnosti sa vynárajú, keď vidím tínedžerov 
s prirastenými smartfónmi k ruke. Dynamický vývoj v oblasti 
displejov tiež povie svoje. Ako vizionár som však vždy zlyhal, 
takže zostanem radšej v prítomnosti.

Pred dvoma rokmi Stephen Palmer, generálny riaditeľ 
spoločnosti RICOH Slovakia a RICOH Czech Republic, 
označil v rozhovore spoločnosť Ricoh za inovátora 
v odbore. V dnešnom svete rýchleho diania a inovácií 
je zrejme náročné držať krok s dobou a reagovať 
včas na vplyvy prichádzajúce z okolitých trhov, 
o to náročnejšie musí byť tieto trendy určovať. V akej 
z týchto pozícií sa cíti spoločnosť Ricoh? 

Termín inovátor a spoločnosť Ricoh patria neodmysliteľne 
k sebe. Keď si pozrieme rebríčky najväčších svetových 
inovátorov za poslednú dekádu, Ricoh vždy nájdeme 
na popredných miestach. Z minulosti je Ricoh známy 
ako faktický tvorca faxu, prvých skutočne použiteľných 
(užívateľsky priateľských) digitálnych multifunkčných 

zariadení, v poslednom období prináša novinky, ktoré 
výraznou mierou ovplyvňujú svet produkčnej digitálnej 
tlače, vidíme snahu vyvinúť technológie na potlač rôznych 
materiálov vrátane plastov, kovu a dreva, trojrozmerných 
predmetov, vývoj v oblasti 3D tlačiarní. To pri veľkom 
dôraze na dnes čoraz naliehavejší rozmer ochrany životného 
prostredia. Je zrejmé, že doba bezpapierovej kancelárie, 
ktorou nás v minulosti strašili a dlho neprichádzala, sa 
pomaly stáva realitou. Spoločnosť Ricoh ako svetový líder 
v oblasti office multifunkčných produktov musel na tento 
trend rýchlo reagovať. Takou reakciou sú v poslednom 
desaťročí aj masívne investície do vývoja technológií, 
zasahujúcich do polygrafického priemyslu. Akvizíciou 
tlačových divízií IBM a Hitachi v nedávnej minulosti 
spoločnosť Ricoh jasne naznačila ambíciu dosiahnuť rovnaké 
postavenie ako v kancelárskom biznise – stať sa lídrom 
v oblasti produkčnej digitálnej tlače. Dnes je to realita. 

Vďaka blížiacemu sa veľtrhu Drupa 2020 sa začínajú 
šíriť domnienky a očakávania odbornej aj laickej 
verejnosti o tom, aké novinky budú na veľtrhu 
predstavené. Vieme, že prezrádzať informácie 
pred samotným podujatím majú mnohé firmy zakázané, 
predsa len sa spýtame, ako sa pripravuje spoločnosti 
Ricoh na takýto druh podujatia nielen európskeho, 
ale aj celosvetového významu?

Nebudem prezrádzať veľa, poviem len toľko – to, čo 
ste mohli vidieť tento rok na Hunkeler Innovationdays 
vo švajčiarskom  Lucerne, bola len slabá ochutnávka toho, 
s čím ideme na budúcoročnú Drupu. 

Ricoh pôsobí na trhu viac ako 80 rokov. Za tento čas 
sa z výrobcu papiera stal popredný výrobca produkčnej 
tlače, poskytovateľ služieb a riešení v plnom rozsahu 
možností. V čom podľa vás tkvie tajomstvo úspechu 
spoločnosti Ricoh?
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Myslím si, že za úspechom spoločnosti Ricoh, podobne 
ako iných japonských spoločností, je v prvom rade povestná 
ochota skromných japonských ľudí tvrdo pracovať pre svoju 
krajinu, pre svoju firmu, pre svoju rodinu. Ostrovy, ktoré 
sú chudobné na prírodné zdroje (hovorí sa, že Japonci 
musia aj šutre dovážať) a bohaté na prírodné katastrofy 
(zemetrasenia, tajfúny a tsunami) sa stali domovom 
pre neuveriteľné množstvo technologických spoločností, 
ktoré sa stali svetovými lídrami vo svojich odboroch. Niektoré 
dokonca úplne ovládli. Za úspechom Ricoh nepochybne 
stojí aj neutíchajúca snaha po napredovaní, inováciách 
a odvaha pre strategické rozhodnutia. Určite jedným z takých 
bolo rozhodnutie založiť vývojové technologické centrum 
v Silicon Valley v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. 
Nasledovalo uvedenie revolučných modelov prvých skutočne 
užívateľsky priateľských digitálnych zariadení triedy Aficio, 
ktoré mali najväčšiu zásluhu na získaní pozície svetového 
lídra v oblasti kancelárskych multifunkčných zariadení. Ďalší 
segment, ktorý bol spoločnosťou Ricoh preferovaný, bol 
vývoj v oblasti produkčnej tlače. S rovnakou húževnatosťou 
a s rovnakým úsilím sa tím odborníkov venoval vývoju 
tlačovej technológie, ktorá bude nielen spoľahlivým 
zariadením, ale bude prinášať kvalitu, stabilitu a benefity 
svojim užívateľom. Mimoriadne dôležitým a rozhodujúcim 
krokom pre úspech v polygrafickom priemysle bolo 
rozhodnutie vstúpiť do aliancie so spoločnosťou Heidelberg. 
Spoločnosť Heidelberg, líder v oblasti hárkových ofsetových 
strojov, vyhodnotila technológiu Ricoh ako najvhodnejšiu 
pre úspech v oblasti hárkových digitálnych strojov. Synergia 
technológie Ricoh a značky Heidelberg predstavuje 
v súčasnom polygrafickom svete ťažko poraziteľnú 
kombináciu. 

Ricoh je japonská spoločnosť, ktorá svojím globálnym 
pôsobením úspešne potvrdzuje pozíciu lídra na trhu. 
Prejavujú sa „východné“ korene spoločnosti globálne 
aj v ostatných krajinách, v ktorých Ricoh pôsobí? 

Asi áno. Aj keď RICOH Slovakia patrí do skupiny RICOH 

Europe so sídlom v Anglicku, myslím si, že japonský vplyv 
presakuje až na našu úroveň. Vidieť to na skutočne vysokých 
požiadavkách na zamestnancov v oblasti etiky, presného 
plnenia pravidiel. Mentalita našich ľudí je trochu iná, takže 
to často vyžaduje značné úsilie prispôsobiť sa. Na druhej 
strane o Japoncoch je známe, že sú nesmierne lojálni ku 
svojmu zamestnávateľovi a je bežné, že vo svojej firme 
strávia celý profesionálny život. To sa v Európe veľmi nenosí. 
V tomto smere som Japonec. 

Automatizácia a robotizácia je aktuálny trend, 
ktorému sa nevyhne takmer žiadne odvetvie. Ako vplýva 
tento trend na polygrafiu, ako ju kreuje a pretvára?

V posledných rokoch sme zaznamenali mnoho zmien, 
ktoré viedli k zhruba zdvojnásobeniu celkovej produktivity 
hárkových ofsetových strojov, a to z výkonu 10-15 mil. 
hárkov/rok na 20-30 mil. hárkov/rok. Celkový počet 
spracovaných hárkov na jednom stroji rapídne rastie. 
Úspešné firmy pochopili, že cesta k marži a zisku vedie 
cez úspory vo výrobe, respektíve k racionalizácii celého 
biznisu. Je potrebné spracovať v krátkom čase veľké množstvá 
malých zákaziek, skrátiť prípravné časy na minimum, výrazne 
znížiť makulatúru, minimalizovať nestabilitu v priebehu tlače 
a znížiť chybovosť produkcie.

Na dosiahnutie týchto požiadaviek je automatizácia 
nevyhnutná. Napr. Heidelberg predstavil koncept Push 
to stop, čo v skratke znamená, že stroj permanentne tlačí 
a je prerušovaný iba na nevyhnutne krátky čas. Všetky 
parametre stroja sa nastavujú automaticky a nielen to, stroj 
sa riadi a kontroluje sám, spracováva informácie o zákazkách, 
navrhuje optimálne riešenie radenia zákaziek, atď... V tomto 
prípade sa dostávame až ku konceptu autonómnej tlače, 
podobne ako v automobilovom priemysle. 

Pokiaľ ide o robotizáciu, tak tu je potrebné povedať, 
že všeobecne na trhu je problém s nedostatkom ľudí 
potrebných na jednoduchú manipuláciu v postpresse. Podľa 
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a VC 70000 s patentovanou fixačnou technológiou. Ricoh 
vyvíja vlastné veľmi spoľahlivé tlačové hlavy GEN 5, ohlásené 
sú hlavy novej generácie. Využívame vlastné atramenty. 
Tlačové hlavy sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou, 
profesionálnym výkonom, dokážeme riadiť veľkosť kvapky 
a tým efektívne riadiť kvalitu tlače, spotrebu atramentu, 
vytvárať tlač plných plôch na natierané ofsetové materiály. 
Dá sa povedať, že aktuálne ponúka Ricoh najkomplexnejší 
sortiment kontinuálnych tlačiarní pre čiernobielu aj farebnú 
tlač. 

Ako v každej oblasti, i v produkčnej tlači zrejme rastie 
dopyt po nových, moderných a kreatívnych možnostiach. 
Neónové farby = rozšírenie gamutu, pantone farby, 
stabilná technológia. Dokáže Ricoh v tomto smere 
vyhovieť svojim zákazníkom už bežne zvyknutým 
na vysoký výkon, spoľahlivosť a servisnú podporu? 

Keď spoločnosť Ricoh uviedla v roku 2016 na trh 
produkčných digitálnych zariadení model Ricoh Pro C7100x 
a stroj bol vzápätí ocenený ako „najlepšia hárková tlačiareň 
pre menšiu produkciu“, bolo zrejmé, že sa stretne s veľkým 
záujmom v digitálnom, ale aj v ofsetovom prostredí. Stroj 
priniesol nielen pridanú piatu farbu (biela, lak, reflexná 
ružová, neónová / reflexná žltá, neviditeľná červená), vysoké 
gramáže použiteľných médií až do 360 g/m2, zaujímavé 
rozmery médií až do 1260 mm (aj silne štruktúrovaných), 
ale hlavne vysokú produktivitu spojenú s veľkou stabilitou 
výstupu. Táto jedinečná kvalita a stabilita bola dosiahnutá 
použitím technológií zo zariadení najvyššieho segmentu 
hárkových zariadení Ricoh, ako sú napr. kvapalinové 
chladenie a podtlakové podávanie médií aj predĺžených 
formátov. Pomocou neónových farieb neprinášame len Neón 
efekt, ale dokážeme tlačiť farby zhodné s „pantonkami“, 

informácií, ktoré sa dostali von, v budúcom roku bude 
na Drupe predstavený koncept kolaboratívnych robotov 
na isté činnosti a myslím si, že toto bude prelomové obdobie 
začiatku robotizácie v polygrafii. 

Do tohto trendu má už čo povedať aj digitálna časť 
tlačových technológií. Je viditeľná snaha zabudovať 
digitálne zariadenia do výrobného procesu, od prípravy 
tlače po postpress. Jeden operátor dokáže kontrolovať celú 
produkciu od hárku alebo kotúča na vstupe zariadenia, 
po hotovú knižku na výstupe. Zariadenia Ricoh diagnostikujú 
svoj aktuálny stav a pružne sa tak prispôsobujú podmienkam 
na dosiahnutie najlepšej kvality tlače, pomocou LED 
symbolizujú priebeh v dráhe papiera. Počas tlače dochádza 
k automatickej kalibrácii farieb, on-line hlásia technický 
stav, objednávajú si spotrebný materiál a pomocou veľkých 
dotykových obrazoviek zjednodušujú prácu s nastavením 

a s obsluhou celého workflow. Hárkové zariadenia sú 
mimoriadne úspešné ako doplnok ofsetu pre veľké množstvo 
malých a zložitých zákaziek, skracujú dobu prípravy, dodacie 
termíny, šetria pracovnú silu.  

Ricoh je jednou zo spoločností, ktorá má vo svojej 
ponuke i zariadenia na kontinuálnu tlač. Vedeli by ste 
nám o tomto ponúkanom segmente povedať viac? 

Jedným zo smerov, na ktorý spoločnosť Ricoh stavila, je 
kontinuálna tlač na báze inkjetových technológií. V roku 
2016 bol na výstave Hunkeler Inovationdays predstavený 
stroj Ricoh VC 60000, ocenený aj ako najlepšia produkčná 
tlačiareň Web-fed. Oproti predchádzajúcim inkjetovým 
technológiám Ricoh to bol veľký skok. V krátkom čase 
nasledovali modelové rady Ricoh VC 20000, VC 40000 
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získať farby jasnejšie a s väčším gamutom. O dynamike vývoja 
v tomto segmente svedčí fakt, že u najvýznamnejších hráčov 
v oblasti digitálnej tlače na Slovensku už slúžia inovované 
nástupnícke modely Ricoh Pro C7200x. Nové hárkové 
tlačiarne Pro C9200 posúvajú možnosti digitálnej hárkovej 
tlače do zaujímavých možností, z ktorých by som spomenul 
schopnosť tlače na materiály gramáže takmer 500 g/m2 
(až 600 μm), formátu 1030 mm v duplexnom režime 
a pri plnej rýchlosti. To všetko zapadá do koncepcie Ricoh 
nepredať zákazníkovi len HW technológie, ale pripravujeme 
pre nich vzorky nových možností, nových postupov, 
vrátane možností využitia špeciálnych softvérov, ktoré majú 
prinášať benefity a ukázať veľkú variabilitu technológií 
Ricoh s vysokou pridanou hodnotou. Samozrejmosťou je 
servis na všetky dodávané technológie, ktorý je na úrovni 
vysokej profesionality s priamym kontaktom na špecialistov 
v UK a Japonsku, pri riešení špeciálnych požiadaviek 
od zákazníkov.

V súčasnej dobe polygrafia nepozostáva len 
z kvalitného hardvéru, ale neoddeliteľnou súčasťou je 
aj softvérová stránka. Akým spôsobom s touto potrebou 
naložil Ricoh? 

Akvizíciou tlačovej divízie IBM v roku 2007 získala 
spoločnosť Ricoh aj významnú časť softvérového vývoja. Išlo 
o softvér pre správu workflow pre kontinuálne tlačiarne. 
Tento softvér svojou kvalitou plne zabezpečoval najvyššie 
nároky tých najnáročnejších zákazníkov, čomu však 
zodpovedala aj cena. Preto sa naša spoločnosť rozhodla 
zamerať aj na potreby menších a stredne veľkých zákazníkov. 
Touto cestou vznikla celá trieda softvérov, ktorú teraz 
poznáme pod názvom TotalFlow.

Do rodiny softvérov TotalFlow v dnešnej dobe patrí okrem 
iných napr. aplikácia na vyraďovanie, správa tlačových 
úloh, riadenie a monitoring zákaziek až po vlastné tlačové 
servery (ripy), určené pre hárkové a veľkoformátové 
zariadenia. Snažíme sa pokryť maximálnu potrebu našich 
zákazníkov – od malých firiem, reprografické strediská, až 
po veľkých zákazníkov. Snažíme sa taktiež našich zákazníkov 
vzdelávať a ukázať im, aké sú v dnešnej rýchlej dobe trendy. 
Ako sme spomenuli v jednej z predchádzajúcich otázok 
– automatizácia je už v dnešnej dobe povinnosť. A to sa 
nebavíme len o pre-press-e alebo o sledovaní farebnosti 
každého hárku, čo prejde naším zariadením. Mám na mysli 
automatizáciu v správe zákaziek – objednávok. Od prijatia 
objednávky (web to print), jej kontrolu (preflight), 
automatické zvolenie tlačovej technológie (hárková farebná 
alebo čiernobiela, kontinuálna, veľkoformátová alebo ofset), 
až po prípravu podkladov pre fakturáciu a expedíciu. 
Samozrejmosťou sú aj automatické optimalizácie na základe 
vyťaženosti jednotlivých tlačových technológií, a tým nemalú 
úsporu času. A presne toto ponúkame našim zákazníkom ako 
riešenie „na kľúč“, nakoľko vieme, že každý zákazník je iný 
a má vlastné potreby. 

8. januára 2016 Ricoh oznámil akvizíciu spoločnosti 
AnaJet. Na veľtrhu Drupa 2016 bol predstavený Ricoh 
stroj s DTG technológiou ešte pod značkou AnaJet. Aký 
je v súčasnej dobe trend spoločnosti Ricoh a potenciál 
týchto technológií? 

Rozvoj DTG technológie je ďalším výrazom snahy 
spoločnosti Ricoh ponúknuť zákazníkovi čo najširší sortiment 
tlačiarní na potlač aj donedávna neštandardných materiálov. 
Služby, reklama, marketing predstavujú zaujímavú cieľovú 
skupinu. Úspech určitého trendu sa vždy potrebuje oprieť 
o vydarený pioniersky model, ktorým je v tomto prípade 
Ricoh Ri 100. Veľmi obľúbené kompaktné, cenovo nenáročné 
zariadenie určené aj pre zákazníkov, ktorí sú nováčikmi 
v odbore a chcú ponúknuť svojim klientom niečo nové. 
Svojou jednoduchosťou a flexibilitou spojenou s vysokou 
kvalitou tlače (až 1200 dpi), nástavec na ponožky, rukávy, 
to všetko prináša nové benefity. Ricoh naďalej investuje 
do nových zariadení a tento rok predstavil na európskom 
trhu novú technológiu v oblasti DTG, stroj Ricoh Ri 1000. 
Tento model s veľkým výkonom a možnosťami tlače na 
celú škálu farebného podkladu, vrátane čierneho, dokáže 
uspokojiť veľmi náročných zákazníkov s požiadavkami tlače 
na bavlnené alebo 100 % funkčné materiály, s využitím 
špeciálneho pretreatmentu (tzv. koutingu).

Hovorí sa, že nielen prácou je človek živý 
a k načerpaniu síl pre pracovné aktivity je potrebné 
vedieť „vypnúť“ a zrelaxovať pri menej namáhavých 
aktivitách. Čo patrí medzi vaše obľúbené mimopracovné 
činnosti? Ako zvyknete tráviť leto označované za menej 
hektické pracovné obdobie? 

Patrím ešte do generácie, ktorá po príchode domov 
zo školy odložila školskú tašku a išla si von zahrať futbal 
na jedno zo štyroch blízkych, dnes už neexistujúcich ihrísk. 
Aj neskôr na strednej a vysokej škole som sa seriózne venoval 
športu a zostalo mi to dodnes. Je to pre mňa dokonalý 
relax. Volejbal, futbal alebo hokej dnes už nehrávam, lebo 
na to, aby sa to dalo hrať, sa musí zísť dostatočný počet 
zdravých chlapcov, čo je v mojom veku už problém. Prešiel 
som na horský bicykel, tenis, plávanie, v zime lyže. Hlavné 
je sa unaviť a vyčistiť si hlavu. Vediem k tomu aj moje deti. 
V dnešnej dobe je dôležité, aby mali ľudia nejakého koníčka, 
ventil, kde si vyčistia hlavu a dostanú chuť postaviť sa novým 
výzvam, ktoré život prináša. Samozrejme, je pritom potrebné 
mať okolo seba rodinu a priateľov, s ktorými ste na "jednej 
vlne“.

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

04_19_Polygrafia zasahuje do všetkých oblastí nášho života




