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Málokto tuší, že tlačiareň X print je rodinnou firmou, ktorú starostlivo udržiavajú a rozvíjajú 
bratia Michal a Martin Lučeničoví. Spoločné úsilie dostalo firmu do pozície, kedy sa môže radiť 
medzi technologicky najlepšie a najuniverzálnejšie vybavené malé až stredné tlačiarne. Okrem 
toho sa im v tomto roku podarilo investovať do unikátnej technológie Acuity F od spoločnosti 
FUJIFILM. Prečo sa rozhodli pre toto zariadenie a v čom je jeho využitie unikátne, sme sa spýtali 
Martina Lučeniča, marketingového manažéra spoločnosti.

X print je moderná, všestranne orientovaná tlačiareň, 
ktorej portfólio je zamerané komplexne cez ofset, digitál, 
od vizitiek až po polepy veľkých plôch. Je tomu naozaj 
tak? 

X print začínala ako ofsetová tlačiareň, ktorá rozšírila svoje 
pôsobenie do digitálnej sféry až po príchode mňa a môjho 
brata do firmy, čo bolo okolo roku 2003. Odvtedy pôsobíme 
vo firme Lučeničovci – otec, ja, môj brat a naša mama, ktorá 
dodnes zastrešuje ekonomiku. Technológiu sme v tom čase 
rozšírili o hárkový digitál, rolové stroje, veľkoformátový inkjet, 
zväčšilo sa nám technologické zázemie, prijímali sme nových 
ľudí, až sme sa dostali sem – kde pôsobíme takmer na 800 m2 
a v rámci veľkoformátu máme zastúpené všetky základné 
technológie – ECO SOLVENT, Latex a UV. Samozrejme, toto 
sa nestalo v priebehu niekoľkých dní, ale bol to dlhodobý 
proces. Vďaka nemu však dnes vieme poskytnúť to, čo je 
pre každého zákazníka najvýhodnejšie, či už z hľadiska 
potlačiteľnosti materiálu alebo využitia danej tlačoviny – kde 
sa má nachádzať, lepiť alebo vystaviť. V tomto smere som 
rád, že sme nestavili na jednu generálnu technológiu, ale 

technologický park máme pokrytý plošne naprieč všetkými 
možnosťami. 

Napriek tomu, že ste mali technologický park 
vybavený všestranne bez špeciálnejšieho zamerania sa 
na niektorú z technológií, predsa ste nedávno realizovali 
investíciu, ktorá vyšpičkovala vaše technologické 
portfólio takmer do dokonalosti. O čo konkrétne išlo? 

Doteraz bol náš záber taký, že sme dokázali tlačiť z role aj 
na dosku, avšak začali sme pociťovať, že potrebujeme niečo 
produkčnejšie. Máme dve zariadenia Acuity 1600, ktoré majú 
CMYK, light farby, bielu, parciálny lak a na svoju veľkosť tlačia 
skutočne rýchlo. Tieto „dvojičky“ nám pomáhali v nárazových 
situáciách a dokázali pracovať súčasne na dve smeny. 
V súčasnosti však prišli také objemy, s ktorými by si možno 
poradili, ale bolo by to náročnejšie. To, čo nám chýbalo, 
bola technológia flatbed a práve pre ňu sme videli v našej 
produkcii vskutku veľký priestor. Začali sme preto pozerať po 
zariadeniach tohto typu a po menšom prieskume sme zistili, 
že technológií flatbed nie je v ponuke až tak veľa. Chceli 
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sme pevný vákuový stôl, kde rameno obchádza materiál 
a tlačí sa priamo naň. Jednou z firiem, ktorá ponúkala 
tento druh zariadenia bola aj firma FUJIFILM, s ktorej 
zástupcom Michalom Vrábelom sme vycestovali do Bruselu 
na dôkladnejšiu obhliadku a testovanie. 

Vďaka tomu dnes máte pod strechou jeden z 
najprodukčnejších strojov na slovenskom a českom trhu. 

Trúfam si povedať, že v rámci kvality sa nachádza v 
prvej päťke. Či už vďaka tomu, že disponuje 6 pico-litrovou 
kvapkou, variabilnou až do 42 pico-litrov, má i light farby, 
bielu farbu a čo je dôležité, v rôznych kvalitatívnych módoch 
tlačí rovnakou sýtosťou, nemení farebnosť, tlačí na rôzne 

druhy materiálov stále rovnako výborne. Keď bolo zariadenie 
len v procese testovania, doniesli sme si do Bruselu i 
náročnejšie grafiky, tlačili sme na celú škálu materiálov 
a výsledkom bolo, že sme si zrejme vybrali najlepšie, ako 
sme mohli. Vďaka tomu ideme aktuálne rýchlosťou 155 m2 
za hodinu v produkčnom móde s tým, že i pri veľkých 
rozmeroch je zachovaná kvalita i denzita na vysokej úrovni. 
Na stroj, ktorého tlačová plocha je 3,05 x 2,5 m, sú to skvelé 
výsledky. 

Zmenila sa touto investíciou štruktúra alebo podiel 
vašich zákaziek? 

Portfólio ako také sa významnejšie nezmenilo. Ponúkame 
zhruba to, čo predtým, akurát v ešte kvalitnejšom 
a produktívnejšom prevedení. Vieme poňať aj väčšie zákazky 
a kampane v kratšom časovom horizonte pri zachovaní 
vysokej kvality a takisto zachovaní tých istých cien. Pri tomto 
zariadení nás nelimituje ani veľkosť, ale už ani hrúbka 
potláčaného materiálu, ktorá môže byť až 5,08 cm. Napriek 
novej investícii sme si ponechali všetky doterajšie zariadenia 

a dostatok zákaziek demonštruje neustála vyťaženosť 
všetkých troch doskových strojov. 

Na Acuity F aktuálne v čase rozhovoru tlačíme drevené 
dosky pre dizajnérov s hrúbkou 19 mm a rozsahom 600 m2. 
To máme vytlačené tak za pár hodín. Dva menšie stroje 
paralelne tlačia menšie zákazky, čo nás utvrdzuje v tom, že 
Acuity F si pod našou strechou našlo svoje dôstojné miesto, 
na ktorom sa zaručene nebude nudiť (úsmev).  

Tvrdíte, že chcete ponúkať tie isté služby pri zachovaní 
rovnakej kvality i ceny. Investícia týchto rozmerov si 
však vyžaduje značné finančné kapacity. Premietne sa 
investícia do cien tlače? Dá sa realizovať investícia bez 
toho, aby ju zákazník pocítil na cene výtlačku? 

Samozrejme, išlo o nemalú investíciu, ale nemôžeme 
si dovoliť premietnuť jej váhu do cien našich produktov. 
Na našom malom trhu je konkurencia citeľná a my musíme 
hospodáriť s cenami s myšlienkou, že tu nie sme sami. 
Vďaka novej technológií sme zaznamenali značné úspory 
personálnych síl – operátor, ktorý predtým tlačil modelovú 
zákazku 5 hodín, ju teraz dokáže vytlačiť za hodinu a ušetrený 
čas môže využiť na inú zákazku. 

My skôr predpokladáme, že nárast produktivity, flexibility 
a kvality spôsobí nárast i klientskej základne a vynaložené 
finančné prostriedky sa nám postupom času vrátia. Trh 
je nekompromisný a my si nemôžeme dovoliť hľadať 
investované prostriedky v cene konečného produktu. 

Tým, že Acuity F je univerzálne zariadenie, dokáže vytlačiť 
veľké lepenkové, komatexové či dibondové platne, ale aj 
kartičky a vizitky s 2-bodovým písmom v plnej čitateľnosti 
a fotografickej kvalite, vieme si udržať kvalitu v rozumnej cene 
a v krátkych dodacích termínoch. Naše kapacity sa oproti 
predchádzajúcemu obdobiu rozšírili 5-násobne, čo nie je 
zanedbateľné číslo. 

06_19_O krok bližšie k vyššej kvalite a rýchlosti



18

Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

Ročník_2019_06

Spomenuli ste, že trh je na cenu veľmi citlivý. Je cena 
stále najdôležitejším aspektom rozhodovacieho procesu? 

Sú rôzne skupiny klientov, ale mám pocit, že trh je už tak 
trochu ozdravený a zákazník nehľadí výhradne na cenu. I 
my dostávame zadania, ktoré sú orientované vyslovene na 
krátku dodaciu dobu a vysokú kvalitu. Od našich klientov 
sa nám dostáva spätnej väzby a najväčšiu spokojnosť 
vyjadrujú s možnosťou zadať elektronicky objednávku a 
následne sa už o nič iné nestarať. Máme zavedený systém, 
ktorý prostredníctvom notifikácií upozorňuje klienta na 
stav objednávky – či je už zaradená do výroby, či je hotová a 
pripravená na vyzdvihnutie alebo už priamo distribuovaná 
konečnému zákazníkovi. V dnešnej hektickej dobe zákazník 
oceňuje najmä možnosť pustiť túto povinnosť z hlavy a 
spoľahnúť sa na nás. Práve to je pre klienta oveľa väčšia 
pridaná hodnota ako o pár centov nižšia cena.

Kedy ste sa začali pohrávať s myšlienkou o investícii 
do novej technológie? Bola táto investícia pomyselným 
chýbajúcim dielikom k dokonalosti? 

Už rok dozadu sme začali uvažovať o tom, že by sa nám 
zišlo vo výrobe niečo v štýle flatbed. Samozrejme, väčšie 
investície idú ruka v ruke s finančnými a priestorovými 
možnosťami, ktoré sme sa snažili zabezpečiť tak, aby zvládli 
novú technológiu poňať. Pred letom tohto roku začala 
naberať myšlienka investície reálne kontúry, na jeseň prebehla 
inštalácia a dnes už naplno tlačíme. 

O dokonalosti by som nehovoril, skôr by som povedal, že 
naše printové kapacity sú ucelené a komplexne vyťažené. 
Samozrejme, keď sa časom niečo opotrebuje a na trh prídu 
atraktívne novinky, bude určite čo doplniť či omladiť. 
Vzhľadom na aktuálnu vybavenosť si však dovolím tvrdiť, 
že v rámci našej veľkosti sme jednou z najlepšie vybavených 
firiem. Netreba však zaspať, pretože i na malom slovenskom 
ihrisku je veľa ambicióznych hráčov. 

V dnešnej dobe sa stretávame aj s filozofiou, kedy 
jednostranné technologické zameranie riešia firmy 
prostredníctvom subdodávok. Uvažovali ste niekedy nad 
tým, že by ste sa vybrali iba jedným – ofsetovým alebo 
digitálnym smerom a zvyšok riešili cez subdodávateľov? 

Pred týmto druhom spolupráce nezatvárame dvere, 
ale vzhľadom na naše aktuálne technologické vybavenie 

kooperujeme čoraz menej. Osobne som zástanca teórie, že 
ak si vie človek urobiť veci pod jednou strechou, urobí ich 
najlepšie. Má totiž možnosť ich skontrolovať nielen z hľadiska 
kvality, ale i termínu. Nie je potrebné sa spoliehať na tretiu 
stranu a prípadný nezavinený výpadok následne vysvetľovať 
zákazníkovi. Ak sa u nás zaručíme, že to bude v istom 
termíne, tak urobíme všetko pre to, aby to tak bolo. Vďaka 
prepracovanému systému vedenia zákaziek a výrobným 
poradám je chod výroby plynulý a každý vie, čo má robiť bez 
zbytočného stresu.

Zariadenie tejto veľkosti nemá obdobu na slovenskom 
ani českom trhu. Plánujete organizovať pre vašich 
aktuálnych a potenciálnych zákazníkov aj predvádzacie 
akcie? 

Keď sa situácia hektickej jesene a zimy upokojí, radi by 
sme v novom roku pozvali stálych aj nových klientov na 
prezentáciu nielen novej technológie, ale aj našej výroby 
ako takej. Vždy je totiž priestor pripomenúť sa, oznámiť, že 
sme tu s novou technológiou a jej rozsiahlymi možnosťami. 
A keďže, ako sa vraví, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, 
budeme pozývať našich zákazníkov priamo k nám. Acuity 
F je ohromný stroj nielen svojou veľkosťou, ale i výkonom 
a zákazníci mnohokrát ani netušia, aké sú jeho možnosti. 
Vidieť ho v procese, vyskúšať si potlač rôznych materiálov, 
náročnejších grafík, to všetko je najlepšie zažiť na vlastné 
oči. Práve vtedy prichádza moment zžitia sa so strojom a 
zákazníkovi začínajú v hlave víriť kombinácie a možnosti, 
ktoré sa mu odrazu ponúkajú. 

Ako vnímajú investície do nových technológií vaši 
zamestnanci? 

V rámci tímu je nás tu 16, takže sme rodinnou firmou 
nielen historicky, ale aj veľkosťou. Pri týchto počtoch má 
každý pracovník prehľad o dianí a skutočne ťaháme za jeden 
povraz. Sme jeden tím a rozširovanie výrobných kapacít 
pomocou nových strojov posúva našich ľudí dopredu. 
Zaujímajú sa a sú radi, ak pod strechu pribudne niečo nové. 
Chcem však zdôrazniť, že bez ľudí môžete mať strojov 
koľko len chcete a výroba vám nebude prosperovať. Súlad 
technológie a dobrého pracovného tímu nám pomohol dostať 
sa tam, kde sme a iba vďaka tomu sa posúvame neustále 
dopredu.
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