
Spoločnosť i-industry je na pohľad 
malá, no významovo veľká spoločnosť 
sídliaca na okraji mesta Zvolen. 
Vchod do prevádzky možno trošku 
zmätie návštevníka, nakoľko sa 
na vstupných dverách „bijú“ informácie 
o dvoch svetoch, dvoch prevádzkach 
– cukrárskych potrebách a 3D 
tlači. To, čo na prvý pohľad vyvolá 
v návštevníkovi zmätok, sa vzápätí 
premení na jasne pochopiteľný 
zámer a po slovách jedného 
z konateľov spoločnosti i na úplné 
pochopenie. 

Vstúpili sme do sveta, kde vonia 
marcipán, všade okolo sú formy 
a formičky na medovníky, zápichy 
na torty a rôzne dekoratívne predmety, 
ktoré robia z cukrárskych výrobkov 
majstrovské diela. Za prvými dverami 
však nachádzame úplne iný svet, 
svet industriálny, s regálmi plnými 
bzučiacich zariadení, ktoré trpezlivo 
vyrábajú to, čo nik iný nedokáže. 

3D tlač - budúcnosť či utópia?

„Naša spoločnosť v sebe ukrýva 
tri segmenty – cukrárčinu, dizajn 
a strojarinu, ktoré sú však dokonale 
prepojené práve vďaka inovatívnej 
technológii 3D tlače,“ začína rozhovor 

Martin Kováčik, jeden z troch konateľov 
spoločnosti i-industry, ktorá začala 
písať svoju históriu pred necelými 
troma rokmi. Práve v tomto období 
skrsla majiteľom v hlave odvážna 
myšlienka o využití 3D tlače ako 
vhodného nástroja na vyplnenie „diery“ 
na trhu. Kúpu prvého stroja, ako to 
už pri inovátorských myšlienkach 
býva, sprevádzala veľká nedôvera 
a skepsa zo strany okolia. „V tom 
čase sme spolu s dvomi kolegami 
opustili strojársku firmu, v ktorej sme 
pracovali na oddelení vývoja produktov. 
Mali sme svoju víziu pokračovať 
v strojarine, ale v jej dynamickejšom 
prevedení a, samozrejme, vyrábať 
jedinečné cukrárske potreby. Zdanlivo 
nespojiteľnú víziu sme sa snažili naplniť 
aj napriek tomu, že nás mnohí od toho 
odhovárali. Po kúpe prvej 3D tlačiarne 
sme sa stretali väčšinou s negatívnymi 
názormi, no my sme napriek tomu 
našli segment, vďaka ktorému sme 
zabezpečili rozvoj nielen 3D tlače, 
ale už aj spomínaného predaja 
cukrárskych potrieb,“ dodáva Kováčik. 

Inštalácia malej 3D tlačiarne nie je 
žiadna veda, avšak nájsť uplatnenie 
jej finálnych produktov sa zo začiatku 
zdalo o niečo náročnejšie. Preto 
sa v spoločnosti i-industry rozhodli 
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Na spoločnosť 
i-industry sme narazili 
iba nedávno. Presne 
na konci roka 2019, 
kedy sme v rubrike 
Kreatívne impulzy 
predstavili prípadovú 
štúdiu o rebrandingu 
spoločnosti O.M.C. 
Invest SK. Práve 
spoločnosť i-industry 
bola kľúčom 
k rozlúsknutiu odvážnej 
požiadavky klienta 
na personalizované 
tubusy na víno. 
O čo išlo a ako sa 
spoločnosti i-industry 
podarilo to, čo nik 
iný pre krátkosť času 
alebo nedostatok 
možností nedokázal 
urobiť? Dočítate 
sa v nasledujúcich 
riadkoch.
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len „v plienkach“, v krajinách ako 
Nemecko alebo ďaleké USA sa už 
postupne začína presadzovať 3D tlač 
nielen v hlbších sférach zdravotníctva, 
ale aj vo výrobe stavebných materiálov. 
Nie je tomu dávno, čo bol pomocou 
tejto technológie vytlačený obytný 
dom. Okrem toho visí vo vzduchu 
i otázka, či bude nová 3D bio-tlačiareň 
schopná vytvárať tkanivá vhodné 
na transplantáciu do ľudského 
organizmu – čo by bolo v dnešnej dobe 
nedostatku darcov orgánov a tkanív 
obrovským prínosom. Všetko však 
nasvedčuje tomu, že táto myšlienka nie 
je v budúcnosti úplne nereálna. 

Ale späť na zem. Aké sú teda 
aktuálne najväčšie výhody 3D tlače? 
Odpovedá Martin Kováčik: „Vďaka 
tomu, že sme predtým pracovali 
vo vývojárskej spoločnosti, vieme, 
že pri dnešných technológiách trvá 
vývoj nejakého komponentu možno 3-4 
mesiace, pokým navrhnutý komponent 
skutočne uzrie svetlo sveta. 3D tlač 
má tú výhodu, že ak nám zákazník 
pošle návrh súčiastky, ktorú potrebuje 
vyrobiť, vie ju mať doma na druhý deň. 
Samozrejme, je nerentabilné silou 
mocou konkurovať spoločnostiam 
používajúcim technológiu vstrekovania 
plastov a tlačiť státisíce rovnakých 

komponentov na 3D tlačiarni, no 
ak na ne má firma čakať 3 mesiace, 
pri našej plnej prevádzke ich vie 
mať zákazník hotové za dva týždne. 
V tomto smere je niekedy aspekt času 
priam na nezaplatenie. Rýchla doba si 
vyžaduje rýchle činy.“

Keďže produkty i-industry môžu byť 
vyrobené z dvoch druhov materiálu – 
ekologických, biologicky rozložiteľných 
plastov a technických plastov, je 
i portfólio využitia široké. Technické 
aplikácie určené do priemyslu 
sú tlačené primárne technickými 
plastmi, ktoré sú odolnejšie. 
Naopak potreby pre cukrárky, ktoré 
prichádzajú do styku s potravinami sú 
z ekologických materiálov. Ekologický 
aspekt tejto výroby zvýrazňuje i fakt, 
že ide o bezodpadovú technológiu, 
ktorá okrem finálneho produktu 
nevyprodukuje žiadnu nežiaducu 
zložku odsúdenú na likvidáciu. 

Najčastejšia otázka – je to drahé? 

Pri 3D tlači je potrebné vyvrátiť 
dva mýty, ktoré sprevádzajú túto 
technológiu v podstate od čias jej 
vzniku. Dlhá čakacia doba a finančná 
nedostupnosť. „Keď si vezmeme, 
že firma vlastní osemnásť 3D tlačiarní 

začať navrhovať vlastné formičky 
na medovníky a pretaviť tieto 
návrhy do skutočných 3D modelov. 
Po prvých pozitívnych reakciách 
na sociálnych sieťach začali prichádzať 
cukrárky s vlastnými návrhmi 
alebo iba s požiadavkami na návrh 
plastových pomôcok na cukrársku 
výrobu. Vďaka postupnému naberaniu 
skúseností a pozitívnym ohlasom 
v segmente cukrárskych pomôcok 
sa začali majitelia postupne pozerať 
po náročnejších, dizajnových 
a technických kúskoch, ktorých 
návrh a výroba si vyžadovali väčšiu 
precíznosť. Okrem toho, že šikovný 
dizajnér dokáže pretaviť predstavu 
do reality, dokáže vďaka 3D skeneru 
naskenovať akýkoľvek objekt 
do veľkosti 4 metre a následne ho 
i vytlačiť. 

Z firmy, ktorá vo svojich začiatkoch 
začala nesmelo vyrábať malé formičky 
na vykrajovanie pečiva, sa naraz stala 
spoločnosť schopná dodávať súčiastky 
do automobilového, strojárenského 
priemyslu, ale i do segmentu 
zdravotníctva. Najmä pomôcky 
pre stomatológov – ako sú zubné 
strojčeky a formy na odliatky zubov. 
Ako zo skúseností tvrdí Martin 
Kováčik, 3D tlač na Slovensku je ešte 
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ako my, môže byť proces výroby 
niekoľkých stoviek plastových 
komponentov otázkou hodín. Druhá 
stránka mince je fakt, že vyrobené 
produkty sú o niečo drahšie ako 
v bežnom predaji. Zoberme si 
aj takú personalizovanú formičku 
na medovník. V bežnom obchode 
je jej cena zhruba 50 centov, kým 
u nás je jej cena možno 4 eurá. 
Netreba však zabúdať na aspekt 
personalizácie a možnosť vlastného 
unikátneho návrhu, ktorý urobí aj z 
práce cukrárky niečo jedinečné. V cene 
vytlačeného návrhu sa zohľadňuje 
nielen unikátnosť použitej technológie, 
ale aj práca dizajnéra, ktorý musí 
často iba teoretickú predstavu preniesť 
na papier,“ približuje proces kalkulácie 
ceny Martin Kováčik.

Najmä formičky sa však tešia 
obrovskej obľube, čo možno vidieť 
i na webstránke www.formickaren.sk 
a na fanúšikovskej stránke Formičkáreň 
na sociálnej sieti. Tu je prítomný kmeň 
stálych zákazníkov vytvárajúci nápady 
na stále nové a nové dizajny formičiek, 
vďaka čomu je možné neustále rozvíjať 
ponúkané portfólio. 

Trikrát osveta

Unikátnosť technológie a neustále 
spoznávanie jej možností láka 

i študentov rôznych škôl, ktoré sa 
nielen že prídu do výroby pozrieť, 
ale často majú záujem aj o tlačenie 
vlastných navrhnutých modelov. To, 
čo o nutnosti osvety platí v iných 
odvetviach, v tomto odvetví platí 
dvojnásobne. 3D tlač je nová oblasť 
netradičnej polygrafie, ktorej možnosti 
nepoznajú mnohokrát ani samotní 
vlastníci technológie. „Našimi 
zákazníkmi nie sú len strojárenské 
firmy a kreatívne cukrárky, naším 
zákazníkom je i ten, komu sa 
zlomila rúčka na kliešťoch, klipsňa 
na snowboardovom viazaní, či kryt 
na bytovom zvončeku. Možností 
využitia je nekonečne veľa a tipujem, 
že my sme v ich objavovaní ešte len 
v polovici,“ dodáva s úsmevom Martin 
Kováčik. 

Spoločnosť i-industry nie je jedinou 
svojho druhu na Slovensku, zaručene 
je však jedinou s takým veľkým 
počtom zariadení a tým aj objemom 
vyrobených produktov. „Pri cukrárčine 
chcú ľudia rozšíriť svoju kreativitu, 
pri strojarine chcú vyriešiť problém. 
Nehanbíme sa za to, že sme často 
poslednou možnosťou našich klientov. 
Dokážeme im pomôcť najmä vtedy, 
keď sú ostatní bezradní, to je naša 
výhoda,“ uzatvára rozhovor Martin 
Kováčik. 
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Ideový a dizajnový návrh tubusov 
vznikol v spolupráci konzultačnej 
spoločnosti IMH a kreatívneho štúdia 
AVart v Trnave. Tento návrh v sebe 
niesol požiadavku klienta na vytvorenie 
„obalu“ na vianočný darček, ako 
poďakovanie klientom a partnerom 
k záveru kalendárneho roka. Zadanie 
bolo jednoznačné. Potrebujeme obal 
v tvare tubusu, ktorý v sebe elegantne 
ukryje fľašu kvalitného vína, zátku 
na víno, pero a firemnú ročenku 
s tým, že každá z vymenovaných 

vecí bude mať v tubuse svoje presne 
určené miesto. Práve preto, že tento 
druh obalu musel spĺňať špeciálne 
požiadavky, nebolo vyhovujúce použiť 
v obchodoch bežne dostupný druh 
tubusu. Preto padla jasná voľba 
na 3D tlač a firmu, ktorá má s ňou 
na Slovensku najväčšie skúsenosti. 
Nadšenie z výsledku na seba 
nenechalo dlho čakať a podobne, ako 
bol spokojný klient – O.M.C. Invest SK, 
bol nadšený i realizátor. Martin Kováčik 
dodáva: „Nakoľko ide o dutý objekt, 

proces tvorby bol dlhší, ako býva 
bežné pri tomto objeme použitého 
materiálu. V tomto konkrétnom prípade 
išlo o cca 20-hodinový proces tlače 
jedného tubusu. Vďaka väčšiemu 
počtu technológií sme si však vedeli 
dovoliť tlačiť niekoľko tubusov 
súčasne, a tak sa podarilo i napriek 
predvianočnému časovému stresu 
vytlačiť požadované množstvo túb 
načas.“


