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Senior Sales Manager 
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Koenig & Bauer

Spoločnosť Koenig & Bauer má za sebou vyše 200-ročnú históriu, 
čo jej dáva právo patriť medzi spoľahlivé a vysoko profesionálne 

spoločnosti, za ktorými stoja kvalifikovaní odborníci a ľudia milujúci svoju 
prácu. Jedným z nich je i Tibor Nagy, Senior Sales Manager pre Česko 

a Slovensko, ktorý tvrdí, že napriek tomu, že nemá polygrafiu v krvi, 
už odmalička ho to ťahalo k tlačovinám. O tom, ako sa k polygrafii dostal 

a ako reaguje firma Koenig & Bauer na aktuálnu situáciu, sa dočítate 
v nasledujúcom rozhovore. 
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V POLYGRAFII A ANI 
V SPOLOČNOSTI KOENIG & BAUER 
NIE STE TAK ÚPLNE NOVÁČIK. AKÁ 
BOLA VAŠA CESTA K POLYGRAFII 
A AKO BY STE VEDELI DEFINOVAŤ 
VÁŠ VZŤAH K TOMUTO ODVETVIU?

V polygrafii pracuje veľa ľudí, 
ktorí pokračujú v šľapajach svojich 
rodičov. U mňa to bolo výrazne iné. 
Ak sa ohliadnem späť, tak môj vzťah 
s polygrafiou začal každodenným 
pristavením sa pri stánku s novinami 
a knihami na námestí v Podunajských 
Biskupiciach. Určite to bolo už na pr-
vom stupni základnej školy a poviem 
vám, čítal som naozaj všetko. Od po-
sledných strán denníkov so športovými 
informáciami, až po obal z toaletného 
papiera. Na SOU Polygrafickom som 
sa však prihlásil na popud svojho 
kamaráta. Spolužiak Štefan Seko, mi-
mochodom veľmi šikovný a talentovaný 
grafik, mi o škole porozprával a keďže 
sme boli obaja veľkí čitatelia, tak sme 
to skúsili ako sadzači. Následne 
ma otec vzal do Západosloven-
ských tlačiarní za pánom Siposom 
a ten mi ukázal, ako to funguje. 
A je z toho nakoniec už 30-ročný 
vzťah. S polygrafiou.

Mojich 15 rokov v tlačiarni 
vyzeralo asi nasledovne: od strojovej 
sadzby v Západoslovenských 
tlačiarňach až po prácu v modernom 
štúdiu v Concordii. Keďže sme sa 
venovali novinovej a periodickej tlači, 
naším heslom bolo: „Noviny musia 
vyjsť, aj keď slnko nevyjde.“ Zažil som 
„olovo“ a vďaka úžasným starším 
kolegom, od ktorých sa dalo veľa 
naučiť, má táto práca s čerstvými 
informáciami mimoriadne bavila. 
Nástup fotosadzby znamenal veľké 
zmeny vo výrobe a cez počítačové 
zalamovanie som sa dostal k obsluhe 
samotného systému a k osvitu na film. 
Sťahovanie firmy znamenalo tak lepšie 

priestory, ale aj lepšie vybavenie. 
Po čase som sa vrátil priamo ku grafike 
a zalamovaniu a tešil som sa na priamy 
kontakt so zákazníkmi. Inak, môžem 
sa pochváliť tým, že som od nultého 
čísla spracovával Noviny pre grafický 
priemysel a až do môjho odchodu 
z firmy som tiež pripravoval časopis 
švajčiarskych obalárov Swisspack 
International. Musím povedať, 
že dodnes považujem viacerých 
zákazníkov za mojich priateľov.

V roku 2005 prišla nečakaná 
výzva od pána Blaha z firmy Grafitec 
Slovakia, ktorý mi dal spolu s jeho 
partnerom, pánom Mistríkom šancu 
spracovávať obchodne maďarský 
trh s ofsetovými strojmi. Firma 
zastupovala pôvodne Grafitec 
Dobruška, ale keď som prišiel do 
Dobrušky ja, prišlo so mnou aj KBA... 
V rovnaký deň... A nastalo obdobie 
zmien, kedy vzniklo neskôr aj KBA 
Slovensko, kam som prešiel pracovať. 

December v roku 2009 bol opäť 
hektický a skončil dohodou s KBA-
Grafitec, kam ma pozval na pohovor 
pán Korenc. Prevzal som na seba 
starostlivosť o slovenských zákazníkov. 
Koenig & Bauer (CEE) Praha nadviazalo 
na začaté a rozšírilo portfólio o všetky 
technológie vyrábané skupinou.

Cítim sa v polygrafii dodnes 
na správnom mieste. Je to určite 
aj vďaka ľuďom, ktorých som stretol, 
či sú to kolegovia, šéfovia alebo 
zákazníci. Som im za to vďačný. 
Dúfam, že mi to vydrží a budem stále 
ráno vstávať pozitívne naladený.

ZA NAMI JE PRVÁ ŠTVRTINA 
ROKA – VIETE NÁM POVEDAŤ, 
AKÉ PLÁNY MÁ SPOLOČNOSŤ 
KOENIG & BAUER V SÚVISLOSTI 
S PREBIEHAJÚCIM ROKOM 2020? 

Spoločnosť Koenig & Bauer sa 
usilovne pripravovala na výstavu 
Drupa 2020, ktorá bola práve v marci 
presunutá na jar roku 2021. Detaily 
chystaných noviniek mali byť známe 
až na samotnej výstave, preto za týchto 
okolností ešte nie je možné ich 
zverejniť. Koenig & Bauer investovalo 
v poslednom období okrem noviniek 
v ofsetovej tlači aj do flexotlače, 
výseku (plošného a rotačného), lepičiek 
krabíc a významným spôsobom 
aj do digitálnej tlače vrátane priamej 
potlače na vlnitú lepenku. Toto všetko 
malo byť integrované do spoločnej 
prezentácie na jednom z najväčších 
stánkov na Drupe spolu s divíziou 
potlače dutých predmetov, potlače 
plechu, označovacích systémov a tiež 
ceninovou divíziou. Keďže výstava 
prináša so sebou vždy množstvo 
čakajúcich zákazníkov na novinky 
a predchádzajúci odliv objednávok, 
tak zvlášť druhá polovička roka mala 
byť mimoriadne obchodne a výrobne 
intenzívna. 

AJ AUTOMATIZOVANÉ 
STROJE POTREBUJÚ 
ODBORNÍKOV 

Keďže sme 
sa venovali 
novinovej 
a periodickej 
tlači, naším 
heslom bolo: 
„Noviny musia 
vyjsť, aj keď 
slnko nevyjde.“
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V PREDCHÁDZAJÚCEJ ODPOVEDI 
SME NAČALI AKTUÁLNU 
KRÍZOVÚ SITUÁCIU VO SVETE, 
KTORÁ OHROZUJE TAKMER 
VŠETKY ODVETVIA PRIEMYSLU, 
POLYGRAFIU NEVYNÍMAJÚC. 
AKO PODĽA VÁS ZASIAHNE TÁTO 
SITUÁCIA DO ŽIVOTA POLYGRAFIE 
A DO JEJ CHODU?

Áno, ako sa hovorí, zrazu je všetko 
inak... Už niekoľko dní, týždňov je 
nemožné stretávať sa s priateľmi 
a nieto ešte so zákazníkmi. Máme 
moderné spôsoby komunikácie, ktoré 
nám umožňujú byť v kontakte. Naše 
oddelenie starostlivosti o zákazníka pod 
vedením pána Hermana urobilo všetko 
pre to, aby sme vedeli zákazníkom 
pomôcť pri prípadných ťažkostiach 
s technikou. Naši kľúčoví zákazníci sú 
producenti farmaceutických obalov 
a potravinárskych obalov, a preto je to 
mimoriadne dôležité. Vidíme, že dnes 
je zrazu zdravie skutočne na prvom 
mieste a obmedzenia spôsobujú veľké 
straty. Naprieč celou ekonomikou 
vrátane polygrafie. Musíme veriť, že sa 
vďaka tvrdým opatreniam podarí 
potlačiť šírenie a budeme sa môcť vrátiť 
k normálnemu životu.

AKÉ OPATRENIA PREBEHLI 
VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI 
V SÚVISLOSTI SO ZABRÁNENÍM 
ŠÍRENIA VÍRUSU COVID-19? 
(KU DŇU REALIZÁCIE ROZHOVORU 
DŇA 20.MARCA 2020)

Vedenie spoločnosti v dostatočnom 
predstihu ešte pred vládnymi 
nariadeniami vydalo pokyny 
pre ochranu zdravia našich 
zamestnancov a opatrenia smerovali 
tiež k obmedzeniu cestovania členov 
oddelenia starostlivosti o zákazníka 
a obchodného oddelenia mimo 
materských štátov. To sa ukázalo ako 
kľúčové. V tomto náročnom čase 
teda disponujeme plnými kapacitami 
pre servis a opatrenia smerujú k tomu, 
aby nenastal plošný výpadok služieb.

Môžeme potvrdiť, že fungujeme 
v plnom rozsahu, prirodzene 
s ohľadom na regulácie zo strany vlád 
Poľska, Českej republiky a Slovenska. 
Dodávky náhradných dielov z našich 
skladov sú priebežne vybavované. 
V prípade, že budú fungovať dopravné 
spoločnosti, nepredpokladáme 
výpadok v zabezpečení materiálu.

Veľký počet požiadaviek zákazníkov 
sa darí riešiť aj prostredníctvom služby 
PressSupport24, čo znamená diaľkové 
pripojenie, diagnostiku či servis 
cez internet. Táto služba je tiež plne 
k dispozícii zákazníkom.

Chceli by sme súčasne požiadať 
aj našich zákazníkov, aby našim 
technikom zabezpečili v rámci ich 
prevádzok maximálnu úroveň ochrany, 
aby nebolo ohrozené ich zdravie 
a zdravie ich rodín.

KOENIG & BAUER SPOLUPRACUJE 
S MNOHÝMI SLOVENSKÝMI 
FIRMAMI, KTORÉ Z NICH PATRIA 
MEDZI NAJVÝZNAMNEJŠIE? 
AKO SI V POLYGRAFII UDRŽAŤ 
STABILNÉHO PARTNERA / 
ZÁKAZNÍKA Z POHĽADU VÁS, AKO 
OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU? 

Na Slovensku máme skutočne veľa 
zákazníkov. Skupina Grafobal Group 
je určite naším najväčším partnerom 
vrátane svojich zahraničných pobočiek. 
Potvrdzuje našu silu v tlači obalov. 
Najvýznamnejším partnerom z oblasti 
komerčnej a knižnej produkcie je 
Neografia Martin s mimoriadne 

„Musíme veriť, že sa vďaka opatreniam dostaneme 
čoskoro k normálnemu životu.“
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efektívnym osemfarbovým strojom 
formátu B0, jedinečným na slovenskom 
trhu. O formát nižšie pôsobí v tomto 
segmente firma Nikara, Krupina tiež 
s osemfarbovou Rapidou a ešte o skok 
nižšie vo formáte B2 sme dlhodobým 
partnerom firmy Valeur, Dunajská 
Streda. Sme vďační im a taktiež 
aj desiatkam menších tlačiarní, ktoré 
sú dôležitými článkami mozaiky 
Koenig & Bauer.

Pre zákazníka je mimoriadne 
dôležité, aby mal partnera, ktorý 
ponúkne modernú technológiu, 
adekvátnu a rýchlu starostlivosť a tiež, 
aby mohol konzultovať svoje plány 
a výzvy z trhu. Férovosť a čestnosť 
v obchodnom jednaní je pre mňa 
kľúčovou časťou vzťahu. Častou 
otázkou je kapacita a kvalita servisu. 
Máme slovenských technikov, 
na ktorých som naozaj hrdý.

Od januára, respektíve už koncom 
roka 2019, som začal spoznávať 
priamo aj českých zákazníkov a 
český trh. Po prevzatí zodpovednosti 
za obchodné oddelenie od pána Hynka 
Grebeňa je súčasťou mojej práce 
starostlivosť o nich. Polygrafia v ČR je 

odlišná od tej slovenskej a aj štruktúra 
štruktúra a veľkosti firiem sú iné. Tak, 
ako to bolo na Slovensku, chcem 
každého z nich poznať, aby som si pri 
mene či názve firmy predstavil tváre, 
budovy, stroje a vedel byť užitočným 
spolu s mojím tímom. Firmy ako Model 
obaly, OTK, DS Smith, Smurfit Kappa, 
Státní tiskárna cenin, FGP sú známe 
asi každému v odbore, ale nerád by 
som vynechal ostatných, ktorých 
dôveru si rovnako ceníme!

NASTÚPILI STE NA NOVÚ 
A VYSOKÚ MANAŽÉRSKU POZÍCIU 
S VEĽKOU ZODPOVEDNOSŤOU 
ZA CHOD BIZNISU - OBCHOD 
A STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV 
NA ČESKOM A SLOVENSKOM TRHU. 
ČO BUDE VAŠIMI PRIORITAMI 
V OBLASTI BUDOVANIA VZŤAHOV? 
NA ČO SA MÔŽU BUDÚCI 
A UŽ EXISTUJÚCI ZÁKAZNÍCI 
PRIPRAVIŤ V PODANÍ NOVÉHO 
MANAŽÉRA? MÁTE DEFINOVANÉ 
OSOBNÉ PRIORITY, KTORÝMI 
CHCETE ZATRAKTÍVNIŤ PRÍSTUP 
KOENIG & BAUER K TRHU 
A ZÁKAZNÍKOM? 

V rámci firmy sme si rozdelili 

obchod a starostlivosť o zákazníka 
na dve časti. Starostlivosť o zákazníka 
(predtým servis) má teraz na starosti 
už spomínaný Senior Customer Care 
Manager Ing. David Herman. Chcem 
nadviazať na korektnú spoluprácu 
s ním, ktorej výsledkom by malo byť 
lepšie pochopenie potrieb zákazníkov 
vďaka pohľadu z dvoch strán. Prioritou 
je určite udržať a zvýšiť spokojnosť 
našich stálych partnerov a vďaka 
dobrým referenciám zvyšovať podiel 
na trhu. Viacero fanúšikov našej 
konkurencie si ani neuvedomuje, 
že sme tou správnou voľbou tak 
v technologickej časti, ako aj v ľudskej 
časti obchodného vzťahu... Veľmi sa 
mi páči slogan People & Print, ktorý 
sa v minulosti používal. Robotizáciu 
používajme, ale zostaňme ľuďmi!

AKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA AKTUÁLNE 
TRENDY, KTORÉ HÝBU 
POLYGRAFIOU? 

Všetci zápasíme s nedostatkom 
kvalifikovanej, ale už aj nekvalifikovanej 
pracovnej sily. Do výroby prenikajú 
roboty. Autonómna tlač na 
ofsetových strojoch je realitou. 
Automatizácia a kontrola farebnosti 
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a obsahu ju umožňujú. Nezabúdajme 
však, že tieto extrémne výkonné 
a automatizované stroje potrebujú 
na ovládanie odborníkov. Často 
sa stretávam s názorom, že už je 
to len o stláčaní gombíkov a nič 
netreba vedieť. Je to omyl a toto 
platí aj pre užívateľov priemyselných 
digitálnych riešení. A celý systém 
zlyháva na nedostatočnom workflow 
a zdržaniach pri príprave zákazky, 
dokončujúcom spracovaní, expedícii 
a nedostatočnej kalkulácii nákladov. 
Priemysel 4.0 či Polygrafia 4.0 sú 
práve o tomto! Uvedomenie si toho 
je podstatným pre ďalšie obdobia, 
ale na druhej strane sa tiež pozrime 
okolo seba a počítajme, koľko nájdeme 
rôznych produktov tlačiarní. Len 
v tejto chvíli som narýchlo spočítal 
v miestnosti viac než desať úplne 
odlišných výrobkov. A veľa z nich je 
nádherných a zábavných. Kávička 
v krásne potlačenom hrnčeku, časopis 
s efektným lakom, hracie karty, pexeso 
v pútavej krabici, spoločenská hra 
v potlačenej plechovke, čokoládka 
v obale, záhradkársky katalóg, diaľkový 
ovládač, blu-ray disk, podložka na myš, 
stolový kalendár, zápisník, magnetky, 
krabica na náplasť na boľavý chrbát... 
A aj potlač na elektronike je polygrafia. 
Nenájdete iné priemyselné odvetvie, 
ktoré by vytváralo toľko kreatívnych, 
krásnych, zábavných a užitočných 
výrobkov!

ČO JE VÁM V SÚČASNOM 
STAVE NA POLYGRAFII 
NAJSYMPATICKEJŠIE A NAOPAK?

To, čo je smutné, je skepsa hlavne 
tých, ktorí vybudovali firmy a dnes 
už nemajú energiu bojovať v extrémne 
tvrdej konkurencii. Navyše, odvetvie 
už nie je také výnosné, akým bývalo 
dávnejšie, čo uberá na motivácii. 
Chápem ich. Súčasne ma na druhej 
strane teší, keď vidím firmy rozvíjajúce 
sa vďaka tomu, že sa skúsenosť 
zakladateľov skĺbila s elánom 
a znalosťami mladšej generácie. A je 
evidentné, že to ide.

AK BY STE NEPÔSOBILI 
V SEGMENTE TLAČIARENSKÝCH 
STROJOV, KTORÉ ODVETVIE BY 
VÁM BOLO NAJBLIŽŠIE? 

Ťažko si to po tridsiatich rokoch 
predstavovať... Ale zrejme by to bola 
práca s ľuďmi, ktorú mám rád. Možno 
by som si vymyslel svoj obchodík 
so zaujímavým tovarom.

VOĽNÝ ČAS, AKTIVITY, 
CESTOVANIE. AKO NAJRADŠEJ 
TRÁVITE VÁŠ VOĽNÝ ČAS? 
ZVYKNETE NAČERPÁVAŤ ENERGIU 
SKÔR PASÍVNE ALEBO AKTÍVNE? 

Voľného času je stále málo. 
Pracovného cestovania je mimoriadne 

veľa a preto sa teším, ak sa môžem 
postarať o našu mini záhradku 
a urobiť rýchly servis súčastí domu. 
Rodina a priatelia mi pomáhajú 
s nabíjaním. Mám rád pokoj a to, 
ak sú ľudia okolo mňa šťastní. 
Manželka vždy vyberie pekné miesto 
na letnú dovolenku a vtedy je čas 
aj na literatúru pri zvukoch mora. 
Keď sa však pozerám na tohtoročnú 
situáciu, asi skončíme pri vírivke doma. 
Najdôležitejšie je však to, aby sme boli 
spolu.

V ROZHOVORE UVÁDZATE, 
ŽE OD DETSTVA STE ČÍTALI 
A ČÍTATE PRAKTICKY VŠETKO, 
KDE SA NACHÁDZAJÚ PÍSMENÁ. 
AKÝ JE VÁŠ NÁZOR A POSTOJ 
K POLYGRAFICKEJ TLAČI 
NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH? 
OPROTI POĽSKÉMU, NEMECKÉMU 
TRHU SÚ NAŠE TRHY MALÉ 
A PRÍLEŽITOSTI PREDAŤ STROJE 
OBMEDZENÉ. 

Polygrafia v ČR a SR musí prejsť 
zmenami a vidím, že sa dejú. Štruktúra 
podnikov sa mení a orientácia 
hlavne väčších firiem na export je 
jednoznačná. To je dané veľkosťou 
nášho trhu a vnútornou spotrebou. 
V menších firmách je potrebná 
orientácia na špecialitky, ktoré by mali 
uspokojovať hlavne lokálny trh. Menšie 
náklady a viac pridanej hodnoty. 
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A to nemyslím len na obaly, pretože 
do tohto segmentu sa teraz chce každý 
púšťať bez potrebného know-how. Áno, 
menšie trhy znamenajú obmedzené 
možnosti predaja, najmä po extrémne 
silných rokoch po poslednej 
hospodárskej kríze.

AKÚ MAJÚ NAŠE VYDAVATEĽSKÉ 
AKTIVITY A KONFERENCIA PODĽA 
VÁS PERSPEKTÍVU? V ČOM 
BY SME MOHLI BYŤ MY, AKO 
VYDAVATEĽSTVO PRE ODVETVIE 
EŠTE UŽITOČNEJŠÍ? 

Ja som veľmi rád, že sa vaše 
vydavateľstvo Veldan venuje polygrafii 
skutočne profesionálne a jeho aktivity 
sú vnímané veľmi pozitívne v oboch 
našich štátoch. A to každý (vrátane 
vás vo vydavateľstve) s malou 
dušičkou čakal, čo bude výsledkom 
prvej konferencie... Zvládli ste to 
perfektne a pridali ďalšie a ďalšie ešte 
lepšie ročníky. Mám pocit, že ste tým 
integrátorom a aj motorom. Zachytil 
som vaše aktivity pri spájaní odvetví 
- bolo to myslím poľnohospodárstvo 
a potravinárstvo. Kto nepotrebuje 
reklamu, obaly, materiály k svojim 
výrobkom? Opäť ste to uchopili 
za správny koniec!

Za rozhovor poďakovala 
Marianna Cabalová 

Kto nepotrebuje reklamu, obaly, 
materiály k svojim výrobkom?
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