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História spoločnosti PrintCity je vskutku bohatá, viete 
nám niečo o nej povedať? 

Pri zrode firmy stál pred 22 rokmi pán Matejka, druhý 
majiteľ, ktorý začínal s výrobou reklamných materiálov, 
vizitiek, pozvánok, zakladačov, maturitných oznámení a pod., 
vtedy ešte v reklamnej agentúre Žralok. Tak ako mnohé iné 
začínajúce firmy v tom období, postupne vyskúšali všeličo 
– ofset, digitál, veľkoplošnú tlač, termorazbu, slepotlač, 
výseky, číslovania, knižné spracovanie. Postupom času, kedy 
sa v reklamnej agentúre začalo viac tlačiť ako navrhovať a 
pracovať s grafikou, sa firma premenovala na Trenčianske 
tlačiarne. Jedným z dôležitých rozhodujúcich faktorov 
bol aj ten, že ako reklamná agentúra sme neboli spokojní 
s komunikáciou s dodávateľskými tlačiarňami. Preto sme si 
povedali, že vyskúšame zakúpiť prvý tlačový stroj a vyrábať 
navrhované produkty pod našou strechou. Prvou investíciou, 
ktorá mala byť zároveň aj posledná, sme však neskončili 
a po strojoch značky Adast (Romayor) a Grafopress sme 
pokračovali ďalšími a väčšími technológiami, až sa naša 
spoločnosť odrazu stala viac tlačiarňou ako reklamnou 
agentúrou. Predtým sme chceli robiť viac grafických prác, 
avšak dopyt, ktorý vtedy prevyšoval ponuku nás pritlačil 
k tomu, aby sme svoje zameranie zvážili. 

O spoločnosti PrintCity vieme, že jej dcérska 
spoločnosť pôsobí na zahraničnom trhu, a to rovno 
v zámorí v USA. Ako sa slovenská spoločnosť dokáže 
dostať do zámoria? 

Áno, častokrát sa stretávame s otázkou, či sme americká 
spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu alebo naopak. 
Správna je druhá možnosť, nakoľko dcérska firma pôsobí 
skutočne v štáte Alabama, predtým 7 rokov v štáte Georgia. 
Naša spoločnosť sa v určitom období zaoberala výhradne 
výrobou manuálov pre automobilový segment, pričom 
pre niekoľko veľkých automobiliek sme boli výhradným 
dodávateľom týchto tlačovín pre celý európsky trh a blízky 
východ. Nakoľko sa náš odberateľ plánoval etablovať 
aj na zámorskom trhu, bolo podmienkou jeho rozšíreného 
partnerstva s nami vytvorenie výrobného podniku i tam. 
Chopili sme sa tak tejto príležitosti a stali sme sa slovenskou 
spoločnosťou s „pobočkou“ v Amerike.

Zaoberáte sa tlačou manuálov i doteraz?  

Manuály stále tvoria významnú súčasť našej produkcie, 
aj keď pre spomenutého zákazníka tlačíme už oveľa väčšie 
objemy v Amerike ako tu. U nás, v Trenčíne sa venujeme 
taktiež tlači manuálov, avšak už pre iných zákazníkov, 
najmä v oblasti elektroniky a hodiniek a doplnkov, opať je 
kompletná produkcia vyvážaná. Niekedy ide o mini manuály, 
ktoré v sebe okrem návodov na obsluhu skrývajú občas 
aj štipku kreatívneho myslenia. Minulý rok sme sa však 
rozhodli, že nechceme, aby väčšinu našich výrobkov tvorili 
manuály, a tak sme investovali do niečoho, čo na slovenskom 
trhu nemá obdobu a zároveň má perspektívu do budúcna. 
Nechceli sme ale klasický 8-farbový stroj s obracačom – 
takých je na Slovensku už dosť, tiež sme taký prevádzkovali 

Ofset je v súčasnosti tak ďaleko, 
ako ešte nikdy predtým nebol
Spoločnosť PrintCity pôsobí na slovenskom trhu už tretiu dekádu, za čo vďačí 
i netradičným zákazkám pre globálnych odberateľov a rozšíreniu svojho pôsobenia 
na americký trh. Pred rokom sa rozhodli vstúpiť do úplne nových, no veľmi 
perspektívnych vôd polygrafie – packagingu. O investícii, vďaka ktorej sa spoločnosti 
PrintCity otvorili nové možnosti produkcie, sme sa rozprávali s Patrikom Šamajom, 
konateľom spoločnosti. 
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viac ako 10 rokov a rozhodli sme sa ho nahradiť. Chceli sme 
niečo unikátne, a tak sme sa rozhodli pre Manroland 706LV 
EVOLUTION - LED UV InlineFoiler.

Mali ste skúsenosti s touto značkou už predtým? 

So strojmi spoločnosti Manroland máme naozaj 
bohaté skúsenosti, azda jedny z najväčších. Celkovo sme 
za posledných 14 rokov prevádzkovali 5 výkonných strojov 
značky Manroland, všetky vo formáte B1 a vytlačili na nich 
viac ako 1 miliardu hárkov. V súčasnosti prevádzkujeme 
3 takéto stroje (Manroland 702, 706P a 706LV). Úplne 
na začiatku našich skúseností so spoločnosťou ManRoland, 
ešte v roku 2005 sme investovali do 4-farbového stroja 
od firmy Manroland, čím sme sa zaradili medzi tlačiarne, 
ktoré dokázali vytlačiť plnofarebné katalógy a brožúry 
v slušnom náklade vo formáte B1, o dva roky sme už 
inštalovali 8-farebný stroj opäť od firmy Manroland. 
Nanešťastie pár rokov po tomto období prišla kríza, ktorá 
utlmila naše pokračujúce investície najmä z dôvodu pádu 
viacerých vydavateľstiev. Náklady sa znížili, rozsahy strán 
takisto a krízou postihnuté firmy preniesli ťažobu svojich 
nezaplatených pohľadávok na nás. Toto obdobie nám 
prinieslo veľa zlých skúseností. Našťastie v roku 2008 prišla 
príležitosť na výrobu manuálov, čo nás potiahlo výrazne 
dopredu. Odvtedy sa však naša práca uberala najmä týmto 
smerom a my sme v poslednej dobe začali pociťovať potrebu 
otvorenia nových možností, a tak sme vďaka Manrolandu 
opäť posunuli náš biznis dopredu a vstúpili do sféry 
packagingu.

Kedy a prečo ste sa rozhodli práve pre tento druh 
zariadenia?

Ako sa vraví, pokúšali sme sa nájsť dieru na trhu. 
Diera to síce nebola, ale bol to priestor, v ktorom sme 
videli perspektívu do budúcna. V čase rozhodovania, 
čo bolo asi 3 roky dozadu, sa javil packaging ako jedno 
z najperspektívnejších odvetví polygrafie. Som rád, že sme 
sa nemýlili a ako trendy v súčasnosti potvrdzujú, packaging 

ide neustále dopredu a jeho objemy rastú. Obal totiž nie je 
iba marketingový nástroj, ale aj nutnosť, ktorú výrobcovia 
musia z legislatívnych dôvodov dodržiavať. Na druhej 
strane – obal predáva, tak prečo z priestoru, ktorý ponúka, 
nevyťažiť maximum? V packagingu je priestor určený práve 
pre špecifické technológie, kde aj samotný výrobok môže mať 
značnú diferenciu – nie ako napríklad v konvenčnej  tlači, kde 
je rozdiel na konečnom produkte minimálny. Vďaka nášmu 
stroju majú zákazníci možnosti odlíšenia sa naozaj široké. 

V čom vidíte najväčšiu výhodu tejto investície?

Tých výhod je hneď niekoľko a možno sa to niekomu bude 
na prvý pohľad zdať absurdné, ale prvou z nich je, že to je 
ofsetový stroj. Ofsetová technológia je u mnohých vnímaná 
ako zastaralá, špinavá a málo flexibilná. To tak vôbec nie 
je. Najväčšou výhodou ofsetu 21. storočia je to, že reálne 
a bez akýchkoľvek podmienok šetrí zákazníkovi náklady bez 
kompromisov na kvalite. Manroland 706LV EVO umožní 
urobiť výtlačok vďaka jednému prechodu strojom bez 
nutnosti ďalšieho spracovania – laminácie, sušenia a pod., 
vďaka čomu vieme ukázať zákazníkovi finálnu podobu 
požadovaného výtlačku za pár sekúnd.

Aký bol proces zaradenia stroja do prevádzky?

Úprimne, bolo to skutočne náročné, no trpezlivosť 
a dni strávené spoznávaním tohto zariadenia nevyšli 
nazmar. V októbri minulého roka sme stroj priviezli k nám 
do Trenčína, v novembri sme po úspešných PQS testoch 
na ňom tlačili konvenčný CMYK, avšak problémy s LED UV 
a COLDFOIL sa nám podarilo vyriešiť až na jar tohto roku. 
Neznamená to, že sme si so strojom nevedeli rady, no počas 
doby sme sa snažili vychytať všetky muchy, ktoré by nám 
mohli prekaziť budúcu plynulú prevádzku. Priznávam, že 
v tomto období trvajúcom pár mesiacov sme jemne potlačili 
do úzadia i náš obchod, ale namiesto toho sme sa naplno 
venovali spoznávaniu ponúkaných možností a vylaďovaniu 
používaných materiálov. A keďže to nie je iba proces – kúpim 
farbu, vložím a tlačím, trvalo nám dlhšie, kým sme našli tú 
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správnu kombináciu materiálov, o ktorej sme na začiatku 
inštalácie snívali. 

Používať LED UV farby a laky nie je, samozrejme, raketová 
veda, ale nie je to ani úplne jednoduchá záležitosť. Hneď 
na začiatku nám skrížila cestu prvá prekážka, kedy Európska 
únia zakázala jeden z druhov fotoiniciátorov používaných 
v LED UV farbách od konca roka 2018. My sme sa v čase 
adaptovania investície nachádzali práve na pomedzí rokov, 
a preto sme museli vylaďovať nanovo farby už bez prítomnosti 
tejto látky a robiť nové testy. Spolu s naším dodávateľom 
farby sa nám však podarilo namiešať takú farbu, s ktorou 
nie je problém, neodtŕha sa a vie plne zastúpiť tú predošlú. 
Sme spokojní aj napriek tomu, že si to vypýtalo takisto svoju 
časovú daň. 

Rozbeh bol teda trošku pomalší, ale asi je to tým, že obaja 
majitelia sme jemní perfekcionisti a chceli sme dosiahnuť 
vysokú kvalitu bez kompromisu. Neradi balansujeme na 
hrane akceptovateľného, pretože potom stačí iba málo 
a výsledok sa stane neuspokojivým. Naši kolegovia sa často 
smejú, že my sami máme na výtlačok väčšie nároky ako naši 
zákazníci a zrejme to tak aj je. Sú rôzne možnosti kontroly 
tlače, pri tomto stroji je to softvérová kontrola, ktorá ukáže, 
či je krivka nárastu bodov pre tlač farieb (trapping), Lab 

hodnoty primárnych a sútlačových farieb v norme ISO 
12647-2:2013. Taktiež inline denzitometrické meranie 
každého hárku priamo v stroji a jeho následné automatické 
upravovanie v stroji, ako aj registrácia separácií počas tlače 
zaručuje výnimočnú konzistentnosť farieb, prechodov 
a ostrosti tlače v celom náklade.

To najťažšie obdobie máte teda zrejme za sebou, 
v akom stave sa aktuálne nachádza zariadenie? 

Náš dôsledný prístup a vôľa urobiť z tohto zariadenia 
ozajstný unikát nás priviedla k rôznym možnostiam, ktoré sa 
nám vďaka jeho kúpe otvorili. Investovali sme do zakúpenia 
a inštalácie niekoľkých opcií, kombináciou ktorých vieme, 
ako jedni z mála, vyrobiť aj veľmi komplikovaný dizajn cez 
jeden prechod papiera strojom. Dovolím si tvrdiť, že aktuálne 
vlastníme stroj, ktorý nemá v strednej Európe obdobu, čo 
v nás podporuje ambíciu presadiť sa aj na zahraničných 
trhoch. 

Aktuálne sme vo fáze, kedy predstavujeme trhu reálne 
a skutočne dostupné možnosti, o ktorých doteraz nevedeli ani 
kreatívne štúdiá. Tieto možnosti prezentujeme osobne našim 
doterajším zákazníkom a hľadáme spolu s nimi priestor, kde 
ich vo svojom portfóliu uplatniť. Každému sa totiž páčia, no 
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klasickými farbami potlačiteľné len ťažko a výsledok je 
potom nedostatočný – strata na farebnosti, žiarivosti, najmä 
pri nenatieraných a recyklovaných papieroch. Napriek 
tomu, že toto zariadenie spotrebúva menšie množstvo farby, 
je obraz dokonale jasný, ostrý. V neposlednom rade je tu 
jedna z najväčších výhod – výtlačky sa dajú ihneď spracovať, 
pretože vychádzajú zo stroja vytvrdnuté a studené. Nestretli 
sme sa so žiadnymi odtlačkami, odlepeniami, horúcimi 
výtlačkami. Farby sa vytvrdzujú ešte v stroji a veľmi krátko po 
nanesení na substrát sú zasušené v celom svojom nánose. Aj 
farebne náročná, veľkoobjemová zákazka, ktorá ide o 14,00 
hodine do stroja, vie byť ráno o 6,00 hodine pripravená u 
zákazníka.

Dá sa teda povedať, že napriek všade prítomnej 
digitalizácii ste verní fanúšikovia ofsetových 
technológií? 

To, že ofset je pri väčších objemoch tlače výhodnejším 
riešením, vedia zrejme všetci. To, čo všetci možno nevedia 
je, že CTP platňa už ani zďaleka nepredstavuje tak vysokú 
nákladovú položku, ako tomu bolo kedysi. Naše prvé CTP 
sme inštalovali ešte v roku 2002, v tom čase bola práve 
cena materiálu určitý problém a prichádzajúce digitálne 
tlačové technológie tento problém riešili. Dnes je vyrobenie, 
založenie a spustenie tlače z nových platní tak rýchle a lacné, 
že vytvára priestor pre realizáciu malo nákladových zákaziek, 
v maximálnej kvalite ofsetu.  Snažíme sa, aby sa stroj spolu 
s nami učil na jednotlivých zákazkách, na rôznych papieroch, 
požiadavkách, aby sme do budúcna mali nižšie množstvá 
makulatúr. Ak sa totiž v makulatúre priblížime k požadovanej 
úrovni, potom môžeme naozaj povedať to, čo sa bežne vraví v 
opačnom garde – že ofset sa približuje veľmi blízko k digitálu. 
Možno pri množstve 50 hárkov sú rozdiely zanedbateľné, 
ale pri vyšších objemoch je rozdiel v cene skutočne citeľný. 
Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti je ofset tak ďaleko, ako ešte 
nikdy predtým nebol. 

mnohokrát nevedia, kde ich využiť. Niektorí sú konzervatívni, 
iní si povedia, že síce nevedia, kde technológiu použijú, ale 
chcú sa naučiť ju používať. V tomto im radi pomôžeme. 
Následne je to už len o ich samotnom odhodlaní. Jedno však 
vieme zaručiť – keď sa raz odhodlajú, určite budú odchádzať 
spokojní.

Spomínali ste, že toto zariadenie nemá v strednej 
Európe obdobu – to môže byť veľmi výhodné, ale zároveň 
aj veľmi riskantné. Ako to vnímate vy? 

Riskantné je to v tom, že sme priekopníci. Robíme veci, 
ktoré iní nerobia a skúšame ich sami na sebe. V niektorých 
špecifických prípadoch sa skutočne ani nemáme koho 
spýtať. Dokonca ani v showroome Manroland nebol stroj 
v takejto kombinácii opcií – InlineFoiler a LED UV farby. 
Sme jedni z mála, ktorí používajú LED lepidlo na coldfoil. 
Nepoznám firmu, ktorá by túto kombináciu použila. Ak sa 
chceme vyhnúť riskovaniu, musíme si veci najskôr otestovať 
a až následne ponúkať zákazníkom. Verím však, že poctivá 
práca prináša ovocie a vzhľadom na povahu našej firmy sú 
časy strávené nad vylaďovaním prevádzky stroja skutočnou 
zárukou kvality. 

To, čo je výhodné, je samozrejme unikátnosť, ktorú vďaka 
svojim vlastnostiam predstavuje samotné zariadenie. LED 
technológia má veľa výhod, napríklad výdrž lampy a jej 
stabilitu. Vďaka tomu nedochádza k degradácii svetla a tak 
ani k neistote, či je farba zatvrdnutá alebo nie. 

Taktiež je tu obrovská výhoda pri potlači plastov. UV 
vytvára a produkuje nezanedbateľné množstvo tepla, pri 
ktorom môže dôjsť k deformácii tenkých plastových etikiet. 
Ďalej sú tu ekologické výhody, ako eliminácia produkcie 
ozónu.

LED farby zase umožňujú potláčať materiály, ktoré sú 
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Cena totiž nie je rozhodujúca len u nás, ale už i západné 
firmy si razia cestu touto „lacnejšou vlnou“. Veľké korporácie 
presúvajú sídla svojich spoločností na východ, kde je cena 
stále rozhodujúcim faktorom, nákupcovia prísne sledujú 
excelovské tabuľky a čísla jednoducho nepustia.

Čo teda aktuálne tvorí portfólio vašej spoločnosti?

Dôležitú a nezastupiteľnú časť nášho portfólia tvoria stále 
manuály – počnúc individuálnou, jedinečnou dokumentáciou 
pre priemyselný produkt až po zákazky s vysokými nákladmi. 
Do tohto segmentu spadajú i katalógy, brožúry, časopisy. 
Nový segment, ktorým by sme chceli začať prezentovať našu 
spoločnosť je obalový priemysel. Kľúčom k úspechu sú 
najnovšie technológie a myslím si, že v rámci tlačiarenského 
priemyslu neexistuje lepšie odvetvie na ich implementáciu. 
Ako som spomínal, my sme zašli trošku ďalej. Nielenže 
využívame najmodernejšie technológie ako LED UV 
ofset, metalickú razbu za studena, štruktúrovanie papiera 
(hĺbkotlač), slepotlač, mikro gravírovanie, mikro vysekávanie 
atď., my tiež využívame široké spektrum materiálov. 
Štandardné kartóny, syntetické papiere, minerálne papiere, 
celú škálu recyklovaných materiálov a dokonca materiálov 
na bezdrevnej báze (kukuričné, konopné, bambusové, 
trávové...), plastové fólie a dosky, bavlnu, transparentné 
papiere a fólie. Jednoducho všetko to, čo dosiahne želaný 
efekt pre konečného spotrebiteľa vďaka využitiu našich 
výrobných možností.

Dokážete vášmu zákazníkovi okrem zhotovenia obalu 
navrhnúť i jeho dizajn? 

Tým, že sme ako tlačiareň vyšli z pôvodnej reklamnej 
agentúry, naše korene nedokážeme poprieť. Naši grafici 
veľmi presne vedia, aké široké sú možnosti našej produkcie 
a čo všetko dokáže zvládnuť. Ak k nám aj príde zákazník 
s predstavou, vždy odíde s jej rozšírenou verziou. Vieme 
zhotoviť 3D model obalu a následne pomocou inteligentných 
riešení vytvoriť technické alternatívy, pričom berieme do 
úvahy všetky faktory vrátane ceny, požadovaného prevedenia 
a luxusu, jedinečnosti či materiálov. Spolu so zákazníkom 
zvážime možnosti hromadnej výroby, kompletizovania, 
distribúcie a logistiky a dáme vyrobiť reálne vzorky. 

Momentálny stav je však skôr o redizajne, o hľadaní 
toho, kde možno použiť naše technológie na väčšinou už 
existujúcich obaloch. Je to naozaj o zoznamovaní zákazníkov 
s možnosťami, aby si vedeli predstaviť, ako môže ich obal 
vyzerať. 

Sme však ochotní dostať technológiu do povedomia 
nielen zákazníkom, ale aj firmám, ktoré ponúkajú služby, 
čo sú väčšinou kreatívne a grafické štúdiá – toto je skutočne 
dlhodobá mravenčia robota.

Tvrdíte, že vaša spoločnosť funguje v súlade 
s ochranou životného prostredia. Je vôbec možné 
eliminovať dopady na životné prostredie v tlačiarenskom 
segmente? Ako? 

Polygrafia, tak ako mnohé iné priemyselné odvetvia, 
nebude nikdy úplne ekologická. Používanie papiera, plastov, 
farieb a lakov nemôže ísť v súlade s ochranou životného 
prostredia na 100 %, to však neznamená, že aj malé kroky 
k ekologickejším variantom výroby sú nepodstatné. Medzi 
najekologickejšie patrí používanie recyklovaných materiálov, 
či mechanicky spracovanej buničiny s konvenčnými farbami, 
čo nanešťastie neposkytuje ani zďaleka také dizajnové variácie 
ako súčasné požiadavky. Ešte stále sa vo veľkej miere používa 
polypropylénové laminovanie, ktoré je následne možné 
oddeliť od papiera iba chemickou cestou, ktorá tiež nie je 
úplne priateľská k prírode. Na našom zariadení sú nánosy 
farby voči papieru veľmi nízke a tým, že je to v celom priereze 
zpolymerizované, je to neškodné. Laminovacie fólie sú 
zväčša nahradené celoplošným lakovaním, lesklým, matným, 
s mnohými efektami (softtouch, dripoff, sand, perleťový 
a iné). 

Pri spolupráci s našimi zákazníkmi však dbáme na to, 
aby sme im pomohli optimalizovať obalové riešenia, ale aj 
množstvo a kvalitu informácií publikovaných v tlačových 
materiáloch. Neustále skúmame trh s alternatívnymi 
zdrojmi papiera a hľadáme to najvhodnejšie s prihliadnutím 
na ekologickú stopu.

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

05_19_Ofset je v súčasnosti tak ďaleko, ako ešte nikdy predtým nebol

1. krok tlače:
coldfoil primer + coldfoil

Popis spôsobu tlače zadnej strany obálky s aplikovaním coldfoilu a efektových lakov.

2. krok tlače:
CMYK UV LED color

3. krok tlače:
drip-off primer

4. krok tlače:
high gloss varnish

Obálka aktuálneho vydania bola vytlačená na zariadení Manroland 706LV EVOLUTION - LED UV InlineFoiler v spoločnosti PrintCity Slovakia.


