
Skládání a lepení je jedním 
z nejdůležitějších procesů při výrobě 
obalů. V zásadě je to poslední z prvků 
technologické linky, takže přesnost 
a účinnost je klíčová. Na přířezu, který 
nakládáme do lepičky je již spousta 
práce, barvy, materiálu a lze mnohé 
zkazit. Zmetkovitost a neshodné 
výrobky stojí mnoho peněz. Moderní 
lepičky musí splňovat řadu přísných 
požadavků na výkon a nabízet mnoho 
funkcí a možností, aby bylo možné lepit 
různé skládačky rychle, přesně a bez 
ztrát. Rádi bychom představili tyto 
speciální vlastnosti na příkladu řady 
DGM SMARTFOLD a KAMA. Modely 
DGM řady jsou k dispozici v rozsahu 
formátů od 650 mm do 1100 mm, 
respektive 1450 mm u další výrobní 
řady DGM Technofold mají všechny 
funkce univerzálních strojů určených 
pro karton a mikrovlnu, ale také horní 
poháněné pásy a tvoří jakýsi přechod 
mezi lepičkami na karton a vlnitou 
lepenkou. DGM SMARTFOLD jsou dvě 
základní produktové řady: CLASSIC 
a UltraX. U výrobce KAMA GmbH se 
pak jedná o stroj KAMA FlexFold 52 
pro velmi rychlé automatické přestavby 
stroje a výrobu Just in Time.

Tenčí materiály (kartony, mikrovlna) 
vyžadují jiné nástroje pro zpracování, 
nežli tlustá vlnitá lepenka, a proto musí 
stroje na lepení a skládání krabiček pro 
tyto materiály nabízet i jiné možnosti 
a řešení. Za prvé, obaly vyrobené 
z tenčích kartonů obvykle přicházejí 
v mnohem menších formátech, 
což samozřejmě určuje velikost 
samotného stroje. Na druhé straně je 
však výroba kartonových obalů často 
spojena s vyššími náklady, vyššími 
produkčními rychlostmi, a proto musí 
být účinnost strojů odpovídajícím 
způsobem vyšší. Zde bychom mohli 
lepičky rozdělit do několika skupin, a to 
na lepičky pro vysoké náklady, zejména 
jednobodového až tříbodového 
lepení (pharma produkty, kosmetika, 
potravinářský průmysl), lepičky 
pro velmi malé náklady 1-3 bodové 
lepení pro produkci Just in Time 
např. doplňků stravy, vitamíny, čaje, 
lokální produkty, speciální pharma 
produkci s ohledem také na digitální 
tisk a třetí oblast pokrývají univerzální 
lepičky pro výrobu nejrůznější 
atypické produkce, většinou v malých 
nákladech. 

Před časem jsme 
představili článek 
o problémech 
týkajících se lepiček 
určených pro 
vlnitou lepenku. 
Dnes je čas na 
stroje určené 
hlavně pro karton, 
hladkou lepenku 
a mikrovlnu, 
včetně materiálů 
laminovaných 
pro mikrovlnu.

SVĚT 
SKLÁDACÍCH 
A LEPICÍCH STROJŮ  
pro karton a hladkou lepenku

Svět skládacích a lepicích strojů pro karton a hladkou lepenku

KAMA FFi 52

SPÁJAME ODVETVIA TÉMA
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Podávání a boční vyrovnání 

Rozmanitost materiálů a tvarů vzorů 
znamená, že nakladač vysekaných 
polotovarů musí být charakterizován 
vysokou univerzálností a spolehlivostí. 
Proto výrobci strojů vybavují tento 
prvek lepičky funkcemi zaručujícími 
správné podávání, jako jsou řemeny 
s podtlakem, vibrátorem, asynchronním 
pohonem atd. Tato kombinace funkcí 
společně se servomotorem, tedy 
nezávislým pohonem podavače, 
zajišťuje přesné podávání, které je plně 
pod neustálou kontrolou obsluhy. Podle 
charakteru nakládaného materiálu 
můžete volit různé režimy synchronního 
nebo asynchronního, časovaného 
podávání.

Dalším klíčovým prvkem, který 
podmiňuje přesnost procesu, je boční 

Předlam

Velmi důležitým prvkem při výrobě 
kartonových obalů je předskládání 
tedy předlam. Kartonové obaly složené 
a slepené jsou dodávány zabalené 
v plochém balení. To znamená, že 
dva ze čtyř záhybů jsou zlomeny 
(složeny) až do 180 stupňů a zbývající 
dva jsou otevřené. Obecně platí, že 
první a třetí big zůstávají otevřené. 
Bez předlomení a zlomení vláken 
materiálu je však obtížné otevřít 
lepenou krabici, což znesnadňuje 
nebo znemožňuje sestavení krabičky 
u konečného příjemce (kde balení 
dodávané z tiskárny je obvykle 
automaticky rozbaleno a plněno 
výrobkem v plnicích automatech). - je 
tedy třeba „rozbít“ nebo spíše uzavřít 
tato vlákna materiálu, a pak je znovu 
otevřete. Stroje řady SMARTFOLD 
i KAMA jsou vybaveny dlouhou 
předlamovou sekcí, kde je lepicí klopa 
(tj. první big) uzavřena na 180 stupňů 
(a okamžitě znovuotevřena) a třetí big 

Přesné zavírání krabice  
a úhlové nastavení

Vážným problémem při 
skládání obalů je nepoddajnost 
materiálu, jejich sklon k posunutí, 
jinými slovy obtížnost jejich 
přesného skládání. To se týká 
zejména tříbodového balení 
s automatickým dnem, zejména 
těch, které jsou vyrobeny 
ze silnějšího materiálu, jako 

zarovnání přířezu těsně za podavačem. 
Moderní stroje – včetně modelů DGM 
SMARTFOLD i KAMA – jsou vybaveny 

je zlomen na 135 stupňů. Samozřejmě 
DGM zohledňuje u strojů SMARTFOLD 
délku předlamu a skládací sekce 
podle velikosti klop krabičky, nebo 
karbice. Podle toho se označují 

oboustranným bočním vyrovnávacím 
modulem. Po srovnání následuje 
sleporažba Braille a předlam v bigu.

Smartfold SL, nebo Smartfold SL Ultra 
X, nebo dokonce 2X, 3X atd. Čím je 
stroj rychlejší a klopy krabice větší, 
potřebujeme delší dráhu na předlam 
i sklad.

Podavač stroje SMARTFOLD 1100SL

Sekce předlamu na Smartfold 1100 SL UltraX

Úhlový vyrovnávací systém na stroji SMARTFOLD 1100SL UltraX
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je velmi často používaná vrstvená 
mikrovlna. Takové balení má přirozenou 
tendenci k nerovnoměrnému skládání 
(uzavírání), což má za následek tzv. 
efekt rybího ocasu, který obecně 
nevyhovuje z hlediska kvality. Tento 
nepříznivý efekt je zpočátku eliminován 
změnou rychlosti horních a dolních 
pásů v konečné uzavírací sekci. Délka 
samotné sekce je také důležitá – 
obecně řečeno, čím delší je uzavírací 
sekce, tím snazší je tento efekt 

Automatizace procesů

Za účelem zvýšení účinnosti 
a maximálního zkrácení přípravy 
lepicího stroje se výrobci snaží co 
nejvíce automatizovat nastavení a 
provoz. Stroje SMARTFOLD mají 
volitelně automatické nastavení vodítek 
a skládacích pásů, paměť jejich 
nastavení pro opakovatelnost zakázek 
(verze SL inteligent). Tato funkce 
umožňuje radikální zrychlení přípravy 
stroje. Monitorovací systém používaný 
v těchto strojích, který pomocí kamer 
v každé sekci a velké obrazovky 
umístěné v podávací sekci obsluze 
umožňuje plně řídit a mít tento proces 
pod kontrolou. 

zmenšit a samotný uzavírací proces je 
přesnější.

Stává se však, i když je stroj vybaven 
výše uvedenými funkcemi, tříbodové 
balení s automatickým dnem může 
vyžadovat další úhlové vyrovnání před 
vstupem do lisu, kde bude skládání 
konečně fixováno. Proto výrobci 
lepiček v této poslední fázi předkon 
solidací nabízejí úhlové nivelační 
systémy. Ve strojích řady SMARTFOLD 

je to systém pneumatických vodítek, 
která řízena příslušným softwarem 
spojeným s fotobuňkou, na okamžik 
zastaví každý produkt, zarovnají ho 
pohyblivými zarážkami, a poté již 
zarovnané krabičky zavedou pod lis 
přes snížená vodítka pásu. Toto řešení 
umožňuje účinně a trvale napravit 
úhlové pravidelnosti obalu. Důležité 
je také zalisování složených krabiček 
nejprve přes lisovací hřídele a později 
v lisovacím pásu.

Monitor kontroly SMARTOLFD 1100SL.

SMARTFOLD 1100 SL Ultra X příklad instalace v praxi

Speciální funkce

Moderní lepička nabízí mnoho 
nadstandardních funkcí a řešení, což 
umožňuje na jedné straně významné 
zvýšení efektivity a na druhé straně 
výrobu rostoucího množství typů 
obalů. Jedním ze zajímavých řešení 
navrhovaných výrobcem lepicích 
strojů SMARTFOLD (DGM) je modul 
pro otočení produktu o 90 stupňů. 
Umožňuje výrobu obalů, které musí 
být za normálních podmínek skládány 
a lepeny ve dvou průchodech. Dobrým 
příkladem takového produktu jsou 
kurýrní obálky, které lze nyní úspěšně 
vyrábět na strojích SMARTFOLD 
v jednom průchodu pomocí 
invertujícího modulu a páskového 
aplikátoru, který nabízí také DGM.

Kromě jiného je nabízen další 
zajímavý doplněk ke standardní 
konfiguraci lepičky DGM modul 
G-Pack, tj. nezávislý systém 
podporující odběr již slepených 
obalů. Další automatizované systémy 
na kompletaci obalů, sběr a balení 

hotové produkce budou předmětem 
dalšího článku.

Výrobci lepiček samozřejmě 
nabízí mnoho dalších speciálních 
příslušenství. Účelem těchto 
příslušenství je umožnit výrobu co 
nejvíce typů a provedení obalů. DGM 
vybavuje mimo jiné stroje, DGM plazma 
systémy, pro balení CD a Pocket 
Folded, Z-Fold, a systému zpětného 
skládání servomotoru pro lepení 4/6 
bodů.

V tomto článku jsme vyzdvihli 
pouze několik důležitých, které by 
podle našeho názoru měly být použity 
v moderních lepičkách obalů. Každý, 
kdo plánuje koupit stroj tohoto typu, 
by jej měl určitě nakonfigurovat 
podle svých potřeb. Doufáme, že se 
náš článek ukáže jako užitečný při 
definování požadavků a v důsledku 
toho při výběru nejvhodnějšího stroje 
pro vaše potřeby. Další důležitou 
kapitolou jsou lepicí a kontrolní 
systémy kvality.

Nave Europe a NAVETECH s.r.o. 
www.naveeurope.com, www.navetech.eu
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Tohtoročná správa realizovaná 
veľtrhom Drupa - Strategická 
selekcia na konkurenčnom trhu, 
bola zverejnená v máji. Prieskumu 
(vykonanom pred vypuknutím 
koronavírusu) sa zúčastnilo viac ako 
500 tlačiarní a takmer 200 dodávateľov, 
ktorí opísali výzvy a úspechy 
pri zavádzaní nových produktov 
a služieb. Pre mnohých v tomto 
odvetví môže plánovanie zotavenia sa 
z recesie spôsobenej koronavírusom 
pravdepodobne vyžadovať rôzne 
opatrenia, preto je potrebné poučiť sa 
a urobiť to čo najlepšie.

Vo väčšine trhových sektorov 
a vo viacerých regiónoch existujú 
veľmi náročné podmienky. Pokiaľ 
ide o dodávateľov, ich ozdravenie je 
podobné ako v prípade ich zákazníkov, 
tiež musia reagovať na klesajúce 
vyhliadky pri tradičných výrobkoch 
a službách. Pre mnohých musí byť 
odpoveďou, aspoň čiastočne, uvedenie 
na trh nových výrobkov a služieb.

Približne 60 % tlačiarní za posledné 
štyri roky uviedlo na svoje súčasné 
trhy nové produkty alebo služby. 
Približne polovica spustenia nových 
technológií bola úspešná a len veľmi 
málo prípadov sa skomplikovalo. 
Za hlavné výhody boli spomenuté: 
diverzifikácia sortimentu / služieb 
a získavanie nových zákazníkov. Pokiaľ 
ide o nevýhody, väčšina respondentov 
uviedla, že novo inštalované zariadenia 
vyžadovali príliš veľa personálu, ďalšie 
zdroje a často zaostávali za časovým 
harmonogramom.

Približne 30 % tlačiarní sa presadilo 
v nových trhových odvetviach. Je to 
očividne náročná výzva a výsledky 
odzrkadľujú, že asi 40 % nových 
inštalácií to zvládlo dobre.

Tlačiarne sa prispôsobujú 
náročným trhovým 
podmienkam 
Úspešne zavádzajú nové produkty a služby

Investičné plány na nasledujúce štyri roky
%
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Pokiaľ ide o dodávateľov, približne 
80 % z oslovených uviedli na trh nové 
výrobky / služby za posledné štyri 
roky. Čím väčšia bola spoločnosť, 
tým boli výsledky zreteľne lepšie 
- pre menších dodávateľov 
s úspešnosťou 40 %, pre väčších 
až do 80 %. Hlavnými výhodami boli 
taktiež diverzifikácia a získanie nových 
zákazníkov. Najväčšími problémami 
bolo oneskorené spustenie strojov 
do prevádzky a nasávanie príliš 
veľkého množstva zdrojov, pričom 
budovanie správnych kanálov na trhu 
bolo spoločnou výzvou.

Pred vypuknutím koronavírusu 
76 % tlačiarní a 85 % dodávateľov 
buď definitívne alebo s veľkou 
pravdepodobnosťou plánovali uviesť 
na trh nové produkty alebo služby 
v nasledujúcich štyroch rokoch.

Správa obsahuje a vychádza 
zo štyroch kľúčových bodov, ako čo 
najlepšie uspieť pri zavádzaní nových 
produktov alebo služieb:

•  Zavedenie nových služieb 
a produktov si vyžaduje precízne 
pripravené procesy

•  Dôležitý je starostlivý výber a vývoj 

•  Konzervatívne plánovanie – podľa 
skúseností je nutné počítať 
s časovým oneskorením a z toho 
vyplývajúcimi komplikáciami

•  Pri napĺňaní svojich očakávaní buďte 
realistickí

V medzinárodnom kalendári je 
aktuálne pevne stanovený nový 
dátum pre veľtrh Drupa, a to 20. - 30. 
apríl 2021. Rozhodnutie odložiť toto 
svetové podujatie bolo ťažké, 
ale bola to jediná správna voľba 
pre všetkých zúčastnených. Čo má 
teraz nasledovať na ceste k Drupe 
2021? Nasleduje niekoľko vyhlásení 
odvetvia, ktoré potvrdzujú lojalitu k 
veľtrhu a zdôrazňujú dôležitosť priamej 
interakcie s existujúcimi a novými 
zákazníkmi. Polygrafická komunita 
dúfa, že sa pandémia rýchlo ukončí 
a ráta so silnou Drupou 2021.

Odklad ide, samozrejme, ruka v ruke 
s úpravami, ale ponúka aj príležitosti. 
Niektorí vystavovatelia plánujú čo 
najviac využiť získaný čas a dokončiť 
a obnoviť svoje inovácie. Medzitým 
Drupa vyzýva svoju komunitu, aby 
využila rôzne funkcie webovej stránky, 
aby sa mohla prezentovať, zverejňovať 
informácie o spoločnosti a produkte 

bezplatne a priebežne ich aktualizovať 
prostredníctvom spravodajských 
portálov a sociálnych médií. Tieto 
služby môžu premostiť súčasnú 
potrebu prezentácie a zviditeľnenia 
a poskytnúť tak odvetviu cielené 
informácie a interakcie.

Aj napriek svetovému rozmeru 
tohto veľtrhu a jeho doterajšej 
dôležitosti pre polygrafickú 
komunitu, stretávame sa u niektorých 
významných spoločností, ktoré patrili 
medzi pravidelných vystavovateľov, 
so zrušením svojej účasti, či už z dôvodu 
neistoty v súvislosti s organizáciou 
veľkých výstav ako uviedla spoločnosť 
Xerox alebo v prípade spoločnosti 
Bobst, ktorá svoje rozhodnutie 
postavila predovšetkým na rastúcom 
význame „demo centier“, nových 
možnostiach digitálnej komunikácie 
a environmentálnych otázkach. Nová 
doba prináša nové postoje a upravuje 
priority aj vo veľkých spoločnostiach. 
Bude zaujímavé sledovať, akým smerom 
sa začne uberať trh. 

Ďalšie informácie a pravidelné 
aktualizácie nájdete 
na www.drupa.com.
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Kontrola spadávky založená 
na formátu stránky

Zcela nová technologie kontroly 
spadávek, která by měla poskytnout 
přesnější výsledky. Původní postup 
byl založen na kontrole jednotlivých 
objektů a často produkoval falešná 
varování u objektů, které spadávku 
nepotřebovaly. Nový postup hledá 
objekty, které jsou blízko Trimboxu 
a nemají žádnou spadávku, nebo příliš 
malou na to, aby dosáhly na Bleedbox. 
Požadovanou blízkost k Trimboxu lze 
definovat, stejně tak lze předepsat, 
které okraje stránky mají být hlídány. 
Nutnou podmínkou fungování kontroly 
je ovšem korektně vytvořený PDF 
soubor, obsahující správně definovaný 
Trimbox a Bleedbox.

Vyhledání oblastí se složitou grafikou

Jedním z trendů posledních let 
je vytváření poměrně složitých 
vektorových grafik – jemné přechody, 
průhlednosti, složité struktury 
(giloše) apod., které se pak jako 
součást stránky objeví ve finálním 
dokumentu. Často jde o struktury 
čítající desetitisíce drobných objektů, 
které extrémně zpomalují a zesložiťují 
vykreslení stránky. Ve verzi PitStop 
Pro 2019 se objevila možnost tyto 
objekty ad hoc rozrastrovat a stránku 
tak podstatně zjednodušit. Objekty 
k rozrastrování ovšem musely být 
vybrány ručně, proto PitStop 2020 
přináší možnost takto složité objekty 
prostřednictvím akce najít a vybrat 

PitStop Pro je komplexní plugin, 
který se zaměřuje v podstatě na dvě 
hlavní oblasti práce s PDF – detailní 
kontrolu (preflight) PDF souborů 
včetně možnosti případných oprav 
nalezených problémů, a podrobnou 
analýzu PDF souboru, jeho jednotlivých 
objektů a jejich vlastností (plocha, 
barva, apod.), včetně možnosti tyto 
vlastnosti měnit. Pro kontroly a změny 
parametrů PDF souboru i jednotlivých 
objektů je navíc k dispozici systém 
akcí, které umožňují velkou část 
práce automatizovat. PitStop Pro je 
skutečným matadorem nástrojů pro 
úpravy PDF, na trhu je již od roku 1997, 
a my se nyní stručně podíváme na 
některé nejzajímavější inovace verze 
PitStop Pro 2020.

PITSTOP PRO 2020

PitStop Pro belgické 
společnosti Enfocus 
je pravděpodobně 
nejrozšířenějším 
nástrojem pro pokročilou 
práci s PDF dokumenty 
(pro úplnost, podobnou 
funkčnost nabízí i produkt 
pdfToolbox německé 
společnosti callas 
software). Technicky 
má PitStop Pro podobu 
pluginu do aplikace 
Adobe Acrobat, která – 
jak uživatelé vědí – sama 
příliš mnoha funkcemi 
pro hlubší editaci nebo 
analýzu PDF souborů 
neoplývá, a Adobe 
přenechává toto pole 
působnosti nástrojům 
třetích stran.

Podrobná definice kontrolního profilu PitStop Pro 2020
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obsahu s předdefinovanými šablonami.

Poloha dokumentů vůči sobě je dána 
definovanými rámečky (Trimbox, atd.), 
plus je možné dále zadávat počáteční 
bod a posuny. K dispozici jsou další 
funkce, jako škálování a zarovnání 
stránek. Uživatel může určit pořadí 
skládaných dokumentů a průhlednost 
pozadí zdrojového dokumentu.

Celkově přináší PitStop Pro 
2020 desítky funkcí nových, nebo 
vylepšených proti dřívějším verzím 
na základě zpětné vazby od uživatelů. 
Mezi jinými jmenujme ještě možnost 
vektorizace rastrových objektů 
(podobná funkce, jako je například 
v Adobe Illustratoru, cílená zejména 
na uživatele ve velkoformátovém 
tisku), funkci hromadného nalezení 
a záměny částí textu (vynikající 
pomocník, z logiky věci vhodný 
zejména pro krátké texty či 
jednotlivá slova), kontrolu skrytě 
poškozených obrázků, které se sice 
v PDF zobrazí, ale následně generují 
chyby při tiskovém výstupu, nebo 
v neposlední řadě doplnění nových 
knihoven Pantone.

Systémové požadavky jsou co 
do výkonu minimální; vzhledem 
k tomu, že pro práci se soudobými 
PDF soubory, které často obsahují 
velmi mnoho velmi složitých objektů, 
je tak jako tak potřeba výkonný 
počítač, budou požadavky PitStopu 
Pro bezpečně překročeny. Potíže 
pro některé uživatele nastanou spíše 

u softwarových požadavků. Operační 
systémy jsou podporovány od verze 
MS Windows 8.1 výše a od macOS 
10.13.6 High Sierra výše. Výrobce 
tedy poprvé oficiálně odstřihl uživatele 
Windows 7 (dodejme, že v našem testu 
plugin pod Windows 7 64 bit fungoval, 
oficiálně ale tento systém podporován 
není). A aby toho nebylo málo, PitStop 
Pro je první verze, kterou už nelze 
provozovat na stále velmi rozšířené 
aplikaci Acrobat XI. Nově je jako 
nejnižší verze Acrobatu podporován 
Acrobat 2017 Standard nebo Pro 
s nainstalovanými updaty 2019.

Pokud jde o licenční politiku, PitStop 
Pro zatím odolává trendu převádění 
aplikací pod model předplatného, tedy 
pravidelné platby po celou dobu, kdy 
je aplikace užívána. Předplatné lze sice 
pořídit, v tom případě uživatel získává, 
dle očekávání, neustálý přístup ke 
všem upgradům po celou dobu kdy 
předplatné platí, kromě toho ale stále 
existuje i možnost koupit si trvalou 
(permanentní) licenci za jednorázový 
poplatek. V tom případě samozřejmě 
uživatel už nemá přístup k následujícím 
upgradům. K licencím lze ovšem 
přikoupit Maintenance kontrakt, který 
zahrnuje jak upgrady, tak technickou 
podporu a přístup k výukovým 
materiálům. Variant nákupu je více 
(včetně možnosti upgrade ze starší 
verze) a v případě zájmu doporučujeme 
nechat si poradit od místního prodejce, 
který posoudí i možnost upgradu 
ze starších verzí (i zde jsou určitá 
omezení).

automaticky. Citlivost nástroje lze 
nastavit tak, že nastavíme velikost 
oblasti a počet kotevních bodů v ní, 
při jehož dosažení bude grafika 
označena za složitou. 

Vizuální kontrola obsahu

Jde o poměrně revoluční novinku, 
využívající prvky počítačového 
rozpoznávání obrazu. Zatímco doposud 
PitStop Pro kontroloval parametry, jako 
jsou velikosti písma, barevnost objektů, 
apod., nyní, zjednodušeně řečeno, 
prohlédne stránky a zjistí, zda se 
na nich vyskytuje vizuálně definovaný 
obraz.

Před kontrolou je potřeba definovat 
rozlišení, v jakém bude PitStop Pro 
obraz porovnávat (doporučeno 300 dpi) 
a vložit vzor, který bude porovnáván 
– to může být rastrový obrázek 
i vektorová grafika (logo, atd.).

Technologie využívá systém 
kontrolních bodů, ve kterých porovnává 
vložený vzorový obraz s obsahem 
stránky. Výsledkem je hlášení, zda 
se objekt na stránce vyskytuje 
nebo nevyskytuje, případně v kolika 
instancích.

Překrytí PDF souborů

Další novinka umožňuje „položit“ 
stránky PDF dokumentů přes sebe. 
To může najít uplatnění v mnoha 
praktických úlohách, například 
při kombinaci personalizovaného 

Konfigurace před „překrytím“ dvou PDF souborů přes sebe Vektorizaci dokumentu lze spustit  
v panelu akcí

PitStop Pro 2020

Kamil Třešňák
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Určitě jste zaznamenali, že se na přelomu 
roku spojila Igepa s českou pobočkou 
ZING trading. Jak se firmě daří, jak akvizici 
zvládá, jaké jsou novinky v portfoliu, čím 
se přiblížila zákazníkům a jak se v období 
integrace vypořádává s tím, co přinesla 
a odnesla pandemie?

NOVÁ 
A SILNĚJŠÍ 
IGEPA

Igepa je dlouhodobě špičkou 
v oblasti Viscom. Od spojení se 
Zingem jsme si slibovali hlavně posílení 
na trhu v oblasti Paper & Print, která 
je pro Igepu tradiční. Z domova 
i ze zahraničí zaznívá chvála, že jsme 
integraci zvládli nebývale dobře, 
přechodové období překlenuli bez 
výpadku služeb i systémů. Je za námi 
obrovský kus práce, spousta vnitřních 
změn a modernizací. A spousta práce 
ještě před námi.

Koronavirus jako výzva

Vlna energie a chuti do společné 
práce se odrazila ve výsledcích, které 
i nás samotné mile překvapily. Tedy 
alespoň do poloviny března…

Nejenom nás, ale celý polygrafický 
průmysl, zastihla pandemie na začátku 

sezóny; připravovali jsme se na řadu 
akcí a veletrhů v ČR i za hranicemi. Vše 
se odsunulo na pozdější dobu, poptáv-
ky poklesly a dostat se k zákazníkům 
bylo obtížnější. 

Místo vyčkávání, až se situace zlepší, 
jsme zaměřili energii do firmy, ještě více 
se semkli, mnohdy s úsměvem prošli 
prvotními nesnázemi s nenadálými 
on-line schůzkami a videokonferen-
cemi, vyprecizovali práci z domova, 
která pro nás do té doby nebyla běžná 
a naučili jsme se jinak komunikovat 
nejen mezi sebou, ale především se 
zákazníky. Vytvořily se nové vzorníky, 
aktualizovaly databáze a sestěhovaly 
kanceláře.

Velké změny zaznamenalo naše 
portfolio produktů především 
ve zmíněné business unit Paper & Print. 

Jako obvykle jaro přineslo spoustu 
novinek ve Viscomu, ať už se jedná 
o dnes tolik žádanou podlahovou 
grafiku, ochranná plexiskla, 
či wrappové fólie. Rozjíždíme novou 
divizi Office & Packaging. Obalový 
materiál byl pro nás dosud spíše 
okrajovým sortimentem rozděleným 
do dvou ostatních business unit.

Nové portfolio grafických papírů

Jak už bylo řečeno, nejvíce změn 
zaznamenal sortiment grafických 
papírů. K tradičním Igepa značkám 
Maxi a Profi přibyly v natíraných 
papírech GalerieArt a Vantage, obě 
z produkce SAPPI. 

I v nenatíraných papírech se objevila 
GalerieArt, tentokrát ofset Natural. 
V knižních papírech můžeme nabídnout 
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novinky Creamy a CreamyHibulk, 
přírodní dřevité krémové papíry 
s vysokým volumenem. 

Požadavkům klientů na ekologičtější 
papíry vyhovíme recykly řady Circle 
a částečně i nově zařazenou řadou 
Nautilus od Mondi. 

Po Zingu jsme převzali řadu 
natíraných dřevitých papírů ZingerGloss 
a Silk. 

Největší rozšíření sortimentu je 
v oblasti lepenek: od GZ lepenek 
California, přes skládačkové 
lepenky GC Premium Board 
a Premium Box, GD / GT 
skládačkové lepenky společnosti 
Reno di Medici – Hermicoat, 
Hermiwhite a Serviliner, natírané 
kraftové lepenky CKB až k šedým 
lepenkám a displejovým kartonům 
Eska.

Další velkou oblastí, kde už jsme 
ale částečně měli zastoupení, jsou 
samolepicí papíry a fólie včetně etiket. 
Zde je portfolio postaveno především 
na značkách Fasson a Eurotak.

Obalové materiály a obalová řešení

Ucelený sortiment obalových 
materiálů teprve připravujeme. Díky 
zázemí mateřské společnosti jsme 
schopni nabídnout z německých skladů 
širokou škálu ekologických obalů 
z vlnitých lepenek, výplňové, uzavírací 
a fixační materiály, balicí papíry, 
materiály pro transportní balení, jako 
např. průtažné fólie, ochranné hrany 

a vázací pásky. K dispozici je i široká 
škála obalů pro internetové obchody. 
Mimo materiálů jsme zákazníkům 
schopni nabídnout i balicí stroje včetně 
souvisejícího spotřebního materiálu. 
V rámci zajištění větší flexibility 
v dodávkách připravujeme skladovou 
kapacitu v Čechách.

Blíž zákazníkům –  
centrální logistika nejen v ČR

Igepa je nadnárodní společnost 
s hustou sítí skladů především 
v Evropě. Zing měl velký centrální 
sklad v Rajhradu u Brna a v Ostravě. 
Spojením jsme výrazně posílili logistiku 
a zlepšili dostupnost nabízeného 
zboží, a to jak pro ČR, tak nově 
i pro Slovensko.

Jasný kurs a vítr v plachtách

Blýská se na lepší časy, obchody 
se pomalu zase rozbíhají, některé 
segmenty rychleji, jiné pomaleji. 
Ale už se zase můžeme potkávat 
a daleko víc si toho vážíme. Připravili 
jsme znovu otevření showroomu 
plného technologií pro velkoformátový 
tisk, plotrů, zažehlovacích lisů a další 
techniky pro reklamní průmysl. 
Z důvodu nařízení vlády jsme tuto akci 
na poslední chvíli museli zrušit. Teď už 
se, soudě dle ohlasů, zase všichni moc 
těšíme na setkání. Nejsme sami, komu 
už se po sociálních kontaktech stýská.

Jana Albrechtová
Marketing Manager Igepa 
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Triedený zber a rozšírená 
zodpovednosť výrobcov

Triedený zber je založený 
na povinnosti každej obce 
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
tohto zberu na svojom území, 
a to prostredníctvom zberovej 
spoločnosti, ktorá fyzicky s odpadom 
nakladá, zatiaľ čo financovanie je 
na tzv. Organizáciách zodpovednosti 
výrobcov (OZV). Tieto organizácie 
združujú podnikateľov, ktorí 
na slovenský trh uvádzajú obaly 
a neobalové výrobky, napríklad 
aj tlačoviny. Práve títo tzv. výrobcovia 
(obalov a neobalových výrobkov) 
sú zodpovední v zmysle zákona 
o odpadoch sa o odpady z ich 
výrobkov a obalov z nich postarať, 

nakoľko oni ich uviedli na slovenský 
trh. Ide o tzv. rozšírenú zodpovednosť 
výrobcov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov 
je v tejto podobe na Slovensku 
aplikovaná od polovice roku 2016. 
Zjednodušene povedané, výrobca 
zaplatí za to množstvo obalov 
a neobalových výrobkov, ktoré 
uviedol na trh a tieto financie sú 
následne použité na úhradu nákladov 
na zabezpečenie triedeného zberu 
v mestách a obciach a na plnenie jeho 
ďalších legislatívnych povinností.

TRIEDENÝ ZBER 
NA SLOVENSKU  
a jeho fungovanie v posledných 
mesiacoch, alebo čo sa deje 
v rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Triedený zber 
komunálnych odpadov 
je zo zákona k dispozícii 
každému z nás, 
každému občanovi. 
Farebné kontajnery 
či vrecia je vidieť 
v každej obci. Ako to 
ale vlastne funguje?
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Ako to už ale býva, samotná prax 
tak jednoduchá nie je.

V súčasnosti je na Slovensku 10 OZV 
a každá obec musí mať zmluvu s len 
jednou OZV a následne aj so zberovou 
spoločnosťou. To, koľko obcí je 
zmluvným partnerom jednotlivej OZV, 
sa určuje prostredníctvom jej trhového 
podielu (množstiev jej klientov), tzv. 
vybilancovanie. Každým rokom sa to 
mení a údaje na výpočet sú známe 
až ku koncu marca, takže prvé tri 
až štyri mesiace sú pre niektoré 
obce problémové, nakoľko nemajú 
svoju zmluvnú OZV, ktorá triedený 
zber financuje. A prečo obce túto 
OZV nemajú? Lebo OZV si svoj 
trhový podiel počítajú len z odhadov 
vývoja trhu a zazmluvňujú si len taký 
počet obcí, ktoré je pre ne potrebný 
na vybilancovanie, lebo nemôžu mať 
ani menej ani viac. Preto je každý 
začiatok roka pre niektoré obce 
problémový. Poďme ale ďalej, keď 
už obec svoju zmluvnú OZV má.

Z európskej legislatívy nám stále 
vyplývajú navyšujúce sa ciele tak 
triedeného zberu, ako aj samotnej 
recyklácie. V tom zmysle aj náš 
zákon o odpadoch nastavuje pravidlá 
pravidelného zvyšovania vyzbieraných 
a zhodnotených množstiev odpadov. 
Či sú to už každým rokom navyšujúce 
sa ciele zberu OZV (množstvo 
odpadu, ktoré musí OZV vo svojich 
zmluvných obciach vyzbierať) alebo 
zabezpečenie tzv. štandardov zberu 

(infraštruktúra zberných nádob, ktorú 
má občan k dispozícii), ktorá by sa 
tiež mala pravidelne navyšovať, ako 
aj ciele recyklácie, či už komunálneho 
odpadu alebo samotných odpadov 
z obalov. Keďže je každým rokom 
potrebné vyzbierať a zrecyklovať väčšie 
množstvo odpadu, vyžaduje si to, 
samozrejme, väčšie finančné náklady 
na zabezpečenie týchto činností.

Okrem toho posledná novela zákona 
o odpadoch z decembra 2019 zaviedla 
nové povinnosti pre OZV, ako napríklad 
zavedenie tzv. finančnej garancie 
OZV, ktorú je potrebné zložiť prvýkrát 
na začiatku roku 2021, či úprave 
definície komunálneho odpadu, kde 
by OZV mala zodpovedať za väčšie 
pokrytie subjektov zapojených 
do triedeného zberu. Žiaľ aplikácia 
tejto zmeny je stále v praxi nejasná, 
takže aj samotné vyčíslenie navýšených 
nákladov je problematické, ale isté.

K tomu sa ešte pridala aj kríza, 
ktorá sa prejavila aj v odpadovom 
hospodárstve ku koncu roka 2019 
a na začiatku roka 2020, čo začalo 
zatvorením trhu v Číne a po plaste 
sa prejavila aj v papieri. Naposledy 
si takúto krízu pamätáme z roku 
2008. A samozrejme, to pokračovalo 
pandémiou „korona“. Tá taktiež 
spôsobila problémy na trhu 
s druhotnými surovinami, ale zároveň 
mala za následok aj zhoršenie 
ekonomickej situácie samotných 
výrobcov, vo veľa prípadoch až ich 

kolaps. Na druhej strane to bolo 
navýšenie množstva vyprodukovaných 
odpadov občanmi, nakoľko čas doma 
využili na extra jarné upratovanie 
a zdržovanie sa doma všetkých členov 
domácností spôsobilo nárast množstva 
odpadov v niektorých obciach 
až o 25 %.

Financovanie triedeného zberu

OZV si svoje predpokladané náklady 
na budúci rok na zabezpečenie 
triedeného zberu v zmluvných mestách 
a obciach a na plnenie ďalších 
povinností výrobcov rozpočtuje tak, 
ako každá spoločnosť, pár mesiacov 
pred koncom roka. Žiaľ koniec 
roka 2019 a začiatok roka 2020 bol 
taký špecifický, že s podmienkami 
a okolnosťami, ktoré priniesli, sa 
nedalo vopred počítať. Navyšovanie 
štandardov zberu, ako aj cieľov zberu 
bolo jasné, ale samotné prevedenie 
ustanovených zmien z novely zákona 
z 27.12.2019, ako aj vplyv krízy 
a následnej pandémie sa predvídať 
nedali. 

K tomu sa ešte pridal aj výrazný 
pokles množstiev neobalových 
výrobkov uvedených na trh, ktorý 
bol známy až v marci 2020 a mal 
vplyv na výpočet trhového podielu 
jednotlivých OZV. V prípade poklesu 
neobalových výrobkov uvedených 
na trh za všetkých výrobcov v SR 
automaticky vzrástol trhový podiel 
pre jednotlivé OZV. A teda, ak došlo 
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k poklesu uvedenia na trh, je 
výsledkom potreba zvýšenia ceny 
(sadzby), nakoľko nákladovú časť 
v mestách a obciach je potrebné vykryť 
z menšieho množstva ton uvedených 
na trh. Inak povedané, menšie 
množstvo uvedené na trh musí pokryť 
všetky náklady na zber a recykláciu 
danej komodity.

Rovnako sa v tomto roku extrémne 
prejavil aj problém s tzv. „freeridermi“, 
t.j. spoločnosťami, ktoré sa 
úmyselne vyhýbajú svojim zákonným 
povinnostiam, a tak systém trpí a je 
to na úkor spoločností zapojených 
v systéme, ktoré si svoje povinnosti 
plnia. Problém s freeridermi tu bol stále 
a aj bude, ale žiaľ tento rok nabral 
extrémnu podobu. Tieto neočakávané 
navýšenia nákladov tak mali vplyv 
aj na samotné nastavenie poplatkov.

Systém rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov nie je stále nastavený 

ideálne, možno je to spôsobené 
aj častými zmenami zákona, ale určite 
aj vynaliezavosťou nás, Slovákov. 
Bude si vyžadovať nastavenie 
doplňujúcich/ pozmeňujúcich pravidiel, 
ako aj kontrolu ich dodržiavania. 
Od budúceho roka sa môžeme v rámci 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
tešiť na zavedenie tzv. ekomodulácie, 
ako aj na zákazy a obmedzenia 
týkajúce sa plastových výrobkov. 
A uvidíme, čo nám ešte prinesie.

NATUR-PACK, a.s.
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Dodávateľ  
strojov a zariadení  

renomovaných 
svetových výrobcov

Stroje pre knihárske spracovanie Vysokovýkonné rezačky papiera  
a periférne zariadenia

Hárkové ofsetové tlačové  
stroje do formátu B1

Laminovacie  
a lakovacie stroje
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Pri skončení pracovného pomeru treba dodržať zákon.

Okamžité skončenie  
pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže skončiť 
pracovný pomer so zamestnancom 
okamžite len vo výnimočných 
prípadoch, teda iba vtedy, 
ak zamestnanec bol právoplatne 
odsúdený pre úmyselný trestný čin 
alebo ak závažným spôsobom porušil 
pracovnú disciplínu. Na okamžité 
skončenie je tiež stanovená lehota 
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa 
zamestnávateľ o tomto dôvode 
dozvedel, najneskôr však 1 rok odo 
dňa, kedy dôvod vznikol. Okamžité 
skončenie musí zamestnávateľ urobiť 
písomnou formou, pričom zároveň 
musí písomne uviesť dôvod skončenia 
tak, aby ho nebolo možné zameniť 
s iným dôvodom. V ustanovenej lehote 
musí byť toto písomné skončenie 
doručené zamestnancovi, inak je 
neplatné. Dodávame tiež, že týmto 
spôsobom zamestnávateľ nemôže 

PRI SKONČENÍ 
PRACOVNÉHO POMERU 
TREBA DODRŽAŤ ZÁKON
Kedy sa môžu zamestnanci obrátiť na súd?

MANAŽMENT V PRAXIINFORMÁCIE

Koronakríza tvrdo zasiahla pracovný trh 
a spôsobila prudký nárast nezamestnanosti. 
O svoju prácu tak prišli tisíce Slovákov 
z rôznych regiónov. Najmä zamestnávatelia, 
ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky alebo 
obmedziť výrobu pre nedostatok objednávok, 
svojich zamestnancov prepustili tak povediac 
zo dňa na deň. Zákonník práce ale pre platné 
skončenie pracovného pomeru predpisuje 
zákonné predpoklady, ale aj povinnosti 
zamestnávateľa, ktoré musí dodržať. 
Nedodržanie zákonných predpokladov môže 
spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného 
pomeru, ktorej určenia sa môže zamestnanec 
domáhať súdnou cestou.
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skončiť pracovný pomer s tehotnou 
zamestnankyňou, so zamestnankyňou 
na materskej dovolenke alebo so 
zamestnankyňou a zamestnancom na 
rodičovskej dovolenke, s osamelou 
zamestnankyňou alebo s osamelým 
zamestnancom, ak sa stará o 
dieťa mladšie ako tri roky, alebo so 
zamestnancom, ktorý sa osobne stará 
o blízku osobu, ktorá je osobou s 
ťažkým zdravotným postihnutím.

Skončenie pracovného pomeru 
v skúšobnej dobe

V prípade, že zamestnanec má 
v pracovnej zmluve dohodnutú 
skúšobnú dobu, v rámci tejto s ním 
zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer, avšak len za dodržania 
písomnej formy. Skončenie pracovného 
pomeru nemusí zamestnávateľ 
odôvodniť, pokiaľ nejde o skončenie 
s tehotnou ženou, matkou do konca 
deviateho mesiaca po pôrode 
a dojčiacou ženou. Písomné 
oznámenie o skončení pracovného 
pomeru sa má doručiť zamestnancovi 
spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď 
sa má pracovný pomer skončiť. Treba 
však pripomenúť, že skúšobná doba 
sa predlžuje o čas prekážok v práci 
na strane zamestnanca, napr. o čas 
pracovnej neschopnosti, prípadne 
materskej dovolenky. 

Dohoda o skončení  
pracovného pomeru

Na skončení pracovného pomeru sa 
môže zamestnávateľ so zamestnancom 
dohodnúť. Písomná dohoda o skončení 
pracovného pomeru, na rozdiel 
od výpovede či okamžitého skončenia, 
predstavuje dvojstranný právny úkon, 
ktorý podpisuje ako zamestnávateľ, 
tak aj zamestnanec. Zamestnanec 
by preto mal s jej obsahom rovnako 
súhlasiť. Často sa však stáva, 
že zamestnávateľ nedá zamestnancovi 
čas na premyslenie a hneď 
po oznámení skončenia od neho 
vyžaduje, aby dohodu podpísal. Je 
však potrebné uviesť, že stav panickej 
tiesne, ktorú zamestnanec môže 
pociťovať až dve hodiny po oznámení 
skončenia, môže spôsobiť 
aj neplatnosť dohody. Je preto 
potrebné ponechať zamestnancovi 
priestor na premyslenie si, či bude 
súhlasiť s dohodou a túto podpíše. 

Dohoda o skončení musí byť 
vyhotovená písomne a musí obsahovať 
deň skončenia pracovného pomeru, 
ako aj dôvod skončenia, ak to 
zamestnanec požaduje alebo ak sa 
pracovný pomer konči z dôvodu, že sa 
zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje 
alebo premiestňuje a zamestnanec 
nesúhlasí so zmenou dohodnutého 

miesta výkonu práce, alebo sa 
zamestnanec stane nadbytočným, 
alebo zamestnanec podľa lekárskeho 
posudku nemôže ďalej vykonávať 
prácu zo zdravotných dôvodov (§ 63 
ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce). 
Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec 
dohodnú na skončení pracovného 
pomeru z jedného z uvedených 
dôvodov, zamestnancovi tiež vznikne 
nárok na odstupné. Jedno vyhotovenie 
dohody o skončení pracovného 
pomeru sa musí vydať zamestnancovi.

Výpoveď

Zamestnávateľ má možnosť 
jednostranne ukončiť pracovný pomer 
so zamestnancom aj výpoveďou, avšak 
len z dôvodov, vymedzených v ust. 
§ 63 Zákonníka práce, teda:

-  ak sa zamestnávateľ alebo jeho 
časť ruší alebo premiestňuje 
a zamestnanec nesúhlasí so zmenou 
dohodnutého miesta výkonu práce, 

-  ak sa zamestnanec stane nadbytočný 
vzhľadom na písomné rozhodnutie 
zamestnávateľa alebo príslušného 
orgánu o zmene jeho úloh, 
technického vybavenia alebo o znížení 
stavu zamestnancov s cieľom 
zabezpečiť efektívnosť práce alebo 
o iných organizačných zmenách,
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-  ak zamestnanec vzhľadom na svoj 
zdravotný stav podľa lekárskeho 
posudku dlhodobo stratil spôsobilosť 
vykonávať doterajšiu prácu, alebo 
ak ju nesmie vykonávať pre chorobu 
z povolania alebo pre ohrozenie touto 
chorobou, 

-  zamestnanec nespĺňa predpoklady 
ustanovené právnymi predpismi 
na výkon dohodnutej práce, 
prestal spĺňať požiadavky podľa 
§ 42 ods. 2, nespĺňa bez zavinenia 
zamestnávateľa požiadavky na riadny 
výkon dohodnutej práce určené 
zamestnávateľom vo vnútornom 
predpise alebo neuspokojivo plní 
pracovné úlohy a zamestnávateľ ho 
v posledných šiestich mesiacoch 
písomne vyzval na odstránenie 
nedostatkov a zamestnanec ich 
v primeranom čase neodstránil,

-  ak sú u zamestnanca dôvody, 
pre ktoré by s ním zamestnávateľ 
mohol okamžite skončiť pracovný 
pomer, alebo pre menej závažné 
porušenie pracovnej disciplíny. 

Pre menej závažné porušenie 
pracovnej disciplíny možno dať 
zamestnancovi výpoveď, ak bol 
v posledných šiestich mesiacoch 
v súvislosti s porušením pracovnej 
disciplíny písomne upozornený 

na možnosť výpovede. Nesplnenie 
tohto predchádzajúceho upozornenia 
spôsobuje neplatnosť výpovede. 

V prípade, ak je dôvodom výpovede 
porušenie pracovnej disciplíny alebo 
dôvod, pre ktorý možno okamžite 
skončiť pracovný pomer, môže 
dať zamestnávateľ zamestnancovi 
výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov 
odo dňa, keď sa o dôvode výpovede 
dozvedel, a pre porušenie pracovnej 
disciplíny v cudzine aj do dvoch 
mesiacov po jeho návrate z cudziny, 
najneskôr vždy do jedného roka 
odo dňa, keď dôvod výpovede 
vznikol. Ak zamestnávateľ chce 
dať zamestnancovi výpoveď pre 
porušenie pracovnej disciplíny, je tiež 
povinný oboznámiť zamestnanca s 
dôvodom výpovede a umožniť mu 
vyjadriť sa k nemu.

Zamestnávateľ, ktorý 
dá zamestnancovi výpoveď 
z organizačných dôvodov, nemá 
v zmysle ust. Zákonníka práce 
povinnosť predkladať zamestnancovi 
rozhodnutie o organizačnej zmene. 
Avšak v prípade súdneho prieskumu 
musí vedieť preukázať, že výpoveď 
bola daná na podklade tohto 
dokumentu, a tiež že organizačná 
zmena bola reálna.

Zamestnávateľ má tiež ponukovú 
povinnosť v prípade, ak nejde 
o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti 
zamestnanca vzhľadom na skončenie 
dočasného pridelenia podľa § 58 
pred uplynutím doby, na ktorú bol 
dohodnutý pracovný pomer na určitú 
dobu, o výpoveď pre neuspokojivé 
plnenie pracovných úloh, pre menej 
závažné porušenie pracovnej disciplíny 
alebo z dôvodu, pre ktorý možno 
okamžite skončiť pracovný pomer. 
Zamestnávateľ musí zamestnancovi 
ponúknuť zamestnanie na kratší 
pracovný čas v mieste výkonu 
práce podľa pracovnej zmluvy alebo 
mu ponúknuť inú vhodnú prácu, 
zodpovedajúcu jeho schopnostiam. 
Pokiaľ nie je možnosť zamestnať 
zamestnanca na kratší pracovný čas, 
prípadne nie je na strane zamestnanca 
ochota prejsť na inú vhodnú prácu, 
až následne môže zamestnávateľ 
ukončiť pracovný pomer výpoveďou.

Ochranu zamestnancov 
pred výpoveďou predstavujú 
ustanovenia o zákaze výpovede, ktoré 
sa hovoria o ochrannej dobe, počas 
ktorej nesmie dať zamestnávateľ 
zamestnancovi výpoveď. Ide 
najmä o čas práceneschopnosti, 
tehotenstva zamestnankyne, materskej 
a rodičovskej dovolenky, výkon verejnej 
funkcie a pod. Novela Zákonníka práce 
prijatá počas pandémie koronavírusu 
však túto ochrannú dobu rozšírila 
aj na zamestnancov, ktorí májú 
dôležitú osobnú prekážku v práci 
z dôvodu karanténneho opatrenia, 
izolácie, osobného a celodenného 
ošetrovania chorého člena rodiny podľa 
osobitného predpisu alebo osobnej 
a celodennej starostlivosti o fyzickú 
osobu podľa osobitného predpisu, 
a to v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu a počas dvoch mesiacov po ich 
odvolaní. Ochranou zamestnancov 
je aj výpovedná doba, počas ktorej 
pracovný pomer, ako aj právo 
zamestnanca na mzdu či na náhradu 
mzdy, trvá.

Neplatné skončenie pracovného 
pomeru

Pokiaľ sa zamestnanec domnieva, že 
s ním nebol pracovný pomer skončený 
platne, má možnosť podať na príslušný 
súd žalobu o určenie neplatnosti 
skončenia pracovného pomeru, a to 
v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, 
kedy sa mal pracovný pomer skončiť. 
Zároveň môže žiadať o priznanie 
náhrady mzdy. Ak však celkový čas, 
za ktorý by sa mala zamestnancovi 
poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 
12 mesiacov, môže súd na žiadosť 
zamestnávateľa jeho povinnosť 
nahradiť mzdu za čas presahujúci 
12 mesiacov primerane znížiť, prípadne 
náhradu mzdy za čas presahujúci 
12 mesiacov zamestnancovi vôbec 
nepriznať. Náhrada mzdy môže byť 
priznaná najviac za čas 36 mesiacov. 
Zamestnanec je v tomto konaní 
oslobodený od súdneho poplatku.

Advokátska kancelária 
BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

MANAŽMENT V PRAXIINFORMÁCIE
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Čím sa líši dlhodobý home office 
od príležitostného pracovania 
z domu?

Doteraz sa zväčša za home 
office považovala činnosť, keď si 
zamestnanec zobral z práce domov 
pracovný notebook, aby dokončil 
rozrobenú prácu alebo vybavil e-maily. 
Pandémia korona vírusu však tento 
príležitostný režim zmenila na dlhodobé 
pracovanie z domu, pristupovanie 
na firemné zdroje (nie len email 
a zdieľané dokumenty, ale aj programy 
a aplikácie) a pristupovanie k nástrojom 
a video-hovory online konferencie. 

Domáce prostredie však 
neposkytuje také možnosti pre fyzickú 
aj technologickú ochranu dát ako 
prostredie firmy. V domácnosti 
sú rodinní príslušníci, pripojenie 
na internet sa zdieľa, chýbajú 
uzamykateľné odkladacie priestory 
na dokumenty a médiá, a to všetko 
so sebou prináša riziká, ktoré by mal 
každý zamestnávateľ zvážiť a spolu 
so zamestnancom riešiť. Ak sú 
zamestnanci dlhodobo viac doma ako 
v práci, musia si bezpečné pracovné 
prostredie doma vytvoriť.

Aké riziká hrozia pri práci z domu?

Spoločnosť Safetica, ktorá sa 
zaoberá prevenciou a ochranou dát 
pred únikmi, realizovala prieskum, 
podľa ktorého sa firmy z dôvodu 
prechodu zamestnancov na prácu 
z domu obávajú hlavne:

-  Ohrozenia bezpečnosti citlivých dát, 
t. j. toho, že sa osobné údaje, dôverné 
zmluvy, či kontakty zákazníkov 
dostanú do nesprávnych rúk.

-  Zníženie produktivity práce, 
t. j., že zamestnanci doma nebudú 
efektívne využívať pracovný čas 
a ľudovo povedané zvoľnia tempo.

Produktivita práce zamestnancov 
z domu je počas pandémie nižšia. 
V tejto situácii je potrebné tolerovať, 
že sa treba starať o deti, ktoré sú 
tiež doma, alebo že si viac členov 
domácnosti musí zdieľať jeden počítač, 
jedno pripojenie k internetu a podobne. 
Aj pohodlie, ergonómia a komfort 
domáceho pracoviska je nižší. 
Jednoducho je iné pracovať z domu, 
ak sú deti v škole a manžel/manželka 
v práci a iné, ak sú viacerí členovia 
domácnosti doma. 

Napriek uvedeným faktorom je 
potrebné zabezpečiť produktivitu 
a bezpečnosť práce z domu 
a zohľadniť pri hľadaní bezpečnostných 
opatrení aktuálne, nové a zmenené 
skutočnosti. Pozrime sa teda 
na niektoré možnosti zvýšenia 
bezpečnosti domáceho pracoviska.

Home office a fyzická bezpečnosť

Domáce pracovisko by malo 
poskytovať základnú bezpečnosť 
pre zariadenia (počítače, tablety) ako 
aj pre prípadné nosiče s citlivými 
údajmi (dokumenty, médiá). Pracovný 

HOME 
OFFICE 
A BEZPEČNOSŤ 
PRÁCE 
CEZ INTERNET
V minulej časti nášho 
seriálu sme sa 
venovali kybernetickým 
hrozbám, ktoré súvisia 
s pandémiou ochorenia 
COVID-19. Situácia, 
ktorá sa týka korona 
vírusu, má však aj 
iný rozmer a sú ním 
zmenené pracovné 
postupy, ktoré 
súvisia s presunom 
zamestnancov 
a školákov 
do domácností. 
Rozhodnutie presunúť 
sa na home office 
má aj bezpečnostný 
rozmer a kladie na firmu 
aj zamestnanca iné 
nároky, než tomu bolo 
doteraz pre príležitostné 
„dokončenie rozrobenej 
práce“.
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zariadenia“. Odporúčame preto 
pripojiť sa na WiFi router a pomocou 
administrátorského rozhrania 
stiahnuť a nainštalovať dostupné 
bezpečnostné aktualizácie.    

Pozor: Pre prácu z domu 
neodporúčame využívať neznáme 
siete, nezabezpečené WiFi bez hesla, 
zdieľané bezplatné pripojenia, siete, 
ktoré patria susedom a podobne.  

Pracovníci, ktorí nemajú dostatočné 
bezpečnostné povedomie, by mali 
požiadať zamestnávateľa, aby im 
poskytol kolegov (IT-čkarov), ktorí 
im doma s bezpečným natavením 
komunikácie pomôžu. 

Home Office  
a pripojenie na pracovisko 

Každá firma má iné podnikové 
vybavenie. Väčšie firmy zväčša 
disponujú sieťovým prostredím, ktoré 
umožňuje zamestnancom prístup 
na server a aplikácie prostredníctvom 
VPN (Virtuálna privátna sieť), menšie 
firmy majú zväčša kancelárske siete, 
ktoré umožňujú iba zdieľanie súborov 
a tlačiarní a nedokážu zamestnancom 
umožniť bezpečný prístup. 

Ak zamestnanci pracujú z domu a sú 
pripojení do firemnej siete, treba si dať 
pozor na nedovolené aktivity. Napríklad 
pozeranie videí cez VPN pripojenie 
výrazne zaťažuje sieť. 

Home Office  
a bezpečnosť zariadenia 

Okrem zabezpečenia pripojenia 
k internetu treba pozornosť venovať 
počítaču alebo notebooku. Základné 
požiadavky na bezpečnosť sú:
1)  Je nutné používať iba také 

zariadenia, ktoré majú dodávateľom 
podporovaný a aktualizovaný 
operačný systém. Najčastejšie sa 
vyskytujú zariadenia s operačným 
systémom Windows 8.1 alebo 
Windows 10. Zariadenie by malo 
byť aktualizované a bezpečnostné 
updaty by sa mali pravidelne 
sťahovať a inštalovať.

2)  Je nutné používať iba legálny 
podnikový softvér a neinštalovať 
doma žiadne aplikácie a programy, 

ktoré nie sú potrebné pre prácu. 
Každý novo nainštalovaný program 
so sebou prináša riziko, že môže 
obsahovať zraniteľnosti alebo 
škodlivý kód. 

3)  Je potrebné používať antivírusovú 
ochranu, pred vírusmi a škodlivým 
kódom musí byť zapnutá brána 
firewall. Optimálne je používať 
komerčný platený antivírusový 
systém, ktorý zabezpečuje ochranu 
práce so súbormi, ochranu webu 
a e-mailu, ochranu pred sieťovými 
útokmi a podobne. Ideálne by bolo, 
ak by zamestnancom ochranu 
na firemné aj súkromné zriadenia 
poskytla firma tak, aby mala 
o ochrane centrálny prehľad.

4)  Zariadenia by mali byť chránené 
dostatočne silným heslom a disk by 
mal byť zašifrovaný. Odporúčame 
zašifrovať okrem pevných diskov 
aj prenosné médiá, na ktoré sú 
ukladané citlivé informácie. Stratu, 
či krádež počítača totiž nemožno 
nikdy vylúčiť a v prípade šifrovania 
je zaručená dôvernosť dát a to, 
že nebudú zneužité.

5)  Dáta by sa mali zálohovať. Výsledky 
práce zamestnancov majú pre firmu 
svoju cenu. Zálohy by mali existovať 
minimálne dve. Dáta by primárne 
mali byť ukladané a zálohované 
na zariadenia (súborové servre) 
vo firme.

Čo dodať na záver ?

Pracovať z domu je zodpovedná 
úloha, ktorá si vyžaduje pozornosť 
firmy aj zamestnanca. 

Úlohou zamestnancov je pripraviť 
si doma vhodné prostredie pre prácu, 
dodržať bezpečnostné pokyny 
zamestnávateľa a vyvarovať sa aktivít, 
ktoré by mohli prácu ohroziť.

Povinnosťou zamestnávateľa 
je zohľadniť bezpečnostné 
požiadavky, určiť pravidlá a vytvoriť 
vhodné technické podmienky 
pre zamestnancov a dostatočne ich 
preškoliť.

kútik by nemal byť v kuchyni pri stole 
alebo miestach, kde hrozí poškodenie 
alebo rozbitie. Treba myslieť na možné 
riziká, napríklad hrajúce sa deti, 
otvorené okno, prievan a podobne. 

Pri práci z domu odporúčam 
pracovať naozaj z domu a neriskovať 
zbytočne prácou na miestach, ako 
sú parky, terasy, verejná doprava. 
To sú síce príjemné miesta na relax 
alebo chat s priateľmi cez internet, 
ale na prácu sú verejné miesta úplne 
nevhodné, pretože hrozí strata alebo 
krádež pracovného zariadenia.

Home office  
a komunikačná bezpečnosť

Pri práci z domu a pripájaní sa 
na podnikové zdroje je dôležitá 
bezpečnosť a predovšetkým 
autorizácia, t. j. overenie používateľa 
menom a heslom, prípadne ďalším 
faktorom (spätná SMS, certifikát) 
a, samozrejme, zabezpečenie 
šifrovania komunikácie (napríklad 
prostredníctvom VPN).

Najčastejšie sa v domácnostiach 
využíva pripojenie prostredníctvom 
domáceho WiFi routera. Skontrolujte si 
tieto základné nastavenia:
1)  Domáci WiFi router by mal mať 

pripojenie chránené heslom, ktoré 
je aspoň 8 znakov dlhé a obsahuje 
veľké písmená, malé písmená 
a číslice alebo špeciálne znaky. 

2)  WiFi router by mal používať šifrované 
pripojenie WPA alebo WPA2. Nie 
pomocou protokolu VEP, ktorý je 
zastaraný a nie je bezpečný.

3)  Ak mal domáci WiFi router výrobcom 
prednastavené jednoduché heslo 
(napríklad admin, alebo 12345678), 
treba ho zmeniť a zabrániť tomu, aby 
sa niekto pripojil na domáci router. 

4)  Každá WiFi má svoj názov 
(tzv. SSID). Väčšina WiFi routerov 
umožňuje vysielanie tohto 
identifikátora skryť. Domácu sieť 
potom nebude možné identifikovať. 
Ak je v okolí viacero WiFi sietí, bez 
viditeľného SSID bude domáca WiFi 
o jeden stupienok bezpečnejšia.

5)  Ak je WiFi router starší, je 
pravdepodobné, že k nemu existujú 
nové, bezpečnejšie verzie výrobcom 
dodávaného „operačného systému 

BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE SERIÁL

Dušan Peško 
Konzultant pre počítačovú bezpečnosť
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Veríme, že tento rok tomu nebude 
inak a sála bude zaplnená, ako vždy 
približne 200 manažérmi a odborníkmi 
na tlač, trendy v marketingu a riadení 
polygrafickej výroby či technológii. 
Samozrejme, rešpektujeme aj obavy 
a strach zúčastniť sa osobne, veď 
nikto nechce byť nakazený, ale nikto 
nechce ani nikoho nakaziť. Preto 
pre tých, ktorí túžite byť v obraze 
o budúcnosti odvetvia a súčasne 
chcete ostať opatrní voči sebe a svojim 
blízkym, pripravíme aj živý prenos, 
na ktorý sa budete môcť zaregistrovať, 
a tak sa konferencie zúčastniť, vrátane 

zemegule mnohé veci zmenili, tak my 
sme pre pripravovanú konferenciu 
avizované ústredné motto „SPÁJAME 
ODVETVIA,“ ponechali. Veríme 
totiž, že je to trend v našom odvetví 
a dokázala to aj situácia ostatných 
mesiacov. Flexibilné tlačiarne, 
ale aj firmy vo všeobecnosti, sa 
operatívne prispôsobovali potrebám 
trhu, prispôsobovali svoje technológie 
a tradičné materiály výrobe produktov 
pre zdravotníctvo, osobnú hygienu, 
ochranné pracované pomôcky, resp. 
všetko, čoho bol na trhu zrazu akútny 
nedostatok.

diskusie. Možno takýmto spôsobom  
vystúpia aj niektorí spíkri. Táto doba 
a zmena si vyžaduje maximálnu 
flexibilitu a operatívne riešenie 
vzniknutých situácií. Ani dnes ešte 
nepoznáme všetky detaily a úskalia 
organizácie. Ale robíme maximum, aby 
sme opäť zvýšili úroveň a spokojnosť 
účastníkov.

Tak aká bude polygrafia budúcnosti, 
polygrafia, ktorá „SPÁJA ODVETVIA“? 

Hoci sa pod vplyvom nepriazne 
osudu a šíriacej sa nákazy okolo celej 
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SPÁJAME 
ODVETIA !

24.-25. september 2020, Holiday Inn v Trnave

Drupa 2020 - trendy a inšpirácie

Pohľady na polygrafiu z iných odvetví

Polygrafia očami BvB

Všetky informácie a registrácie nájdete
na www.printprogress.sk, 
alebo nás kontaktujte mailom: veldan@veldan.sk

Neváhajte a registrujte sa - počet miest 
je limitovaný.Organizátor:
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Jedna z prvých príležitostí prísť diskutovať 
o zmenách v polygrafii budúcnosti je 
v našich rukách a vyskytne sa už v závere 
septembra, na piatej edícii našej domovskej 
konferencie PrintProgress, ktorá si našla 
doteraz vždy miesto v kalendároch 
polygrafov a manažérov zo súvisiacich 
odvetví, na oboch brehoch rieky Moravy.
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Tak, ako sa mení a modernizuje 
odvetvie polygrafie, ako prenikajú 
nové technológie aj do sveta tlače, 
tak nesmie zaostávať ani konferencia. 
Pre účastníkov, ale aj samotných 
partnerov sme už od štvrtého ročníka 
pripravili novinky a atraktivity, 
v podobe možnosti vystaviť vzorky 
produktov alebo menších technológií. 
Budeme v tom pokračovať. Osvedčili 
sa nám aj odborné workshopy, 
ktoré sú na programe na druhý 
deň a pred dvoma rokmi sa tešili 
veľmi slušnej účasti návštevníkov. 
Opäť pozveme školy a žiakov, 
rozhodujúcich sa o budúcom 
povolaní. Necháme ich siahnuť 
si na polygrafiu, o čom vlastne 
je. Z konferencie pripravíme živé 
vysielanie a zvýšime interaktivitu 
účasti a zapojenia účastníkov. 
Všetky novinky a prekvapenia však 
nechceme prezradiť dopredu. Radi 
si necháme prekvapenie aj naživo. 
Už o pár dní spustíme našu 
registráciu na podujatie, preto sledujte 
www.printprogress.sk. Budeme vás 
však informovať aj prostredníctvom 
newsletterov. 

Konferenciu nie je možné 
zorganizovať na vysokej odbornej 
aj technickej úrovni bez partnerov 
podujatia.  Budú nimi opäť 
popredné svetové polygrafické 
značky, ale vytvárame priestor 
aj pre lokálne zastúpenia, či menšie 
firmy so zaujímavými produktmi 
alebo technologickými riešeniami. 
Rozhodne nie je žiadnou novinkou, 
že konferencia bude už tradične 
v trnavskom hoteli Holiday Inn, ktorý 
podujatiu poskytuje profesionálne 
priestory, zázemie, služby, 

ale aj ubytovanie pre záujemcov. 
Novinkou nebude ani spoločenský 
večer s programom po prvom 
konferenčnom dni. Konferencia chce 
vytvárať priestor nie len pre odborné 
vzdelávanie, výmenu informácií, 
ale aj pre utuženie resp. nadviazanie 
obchodných vzťahov a príležitostí 
na spoluprácu. 

Veríme, že aj piaty ročník 
konferencie PrintProgress naplní 
očakávania jej účastníkov, bude 
inšpiratívny a nám organizátorom 
sa podarí vytvoriť okrem pracovnej 
aj vzácnu priateľskú atmosféru 
medzi účastníkmi. Sprievodný 
odborný a spoločenský program 
konferencie predsa vytvára priestor 
aj na neformálnu zábavu a SPÁJANIE 
ODVETVÍ. 

Počas dvoch dní, 
24. a 25. septembra 2020 intenzívne 
zažijete priamy kontakt s odborníkmi, 
novými témami, trendmi, 
technológiami, praktickými ukážkami 
a súvisiacimi odvetviami. Sledujte 
www.printprogress.sk, časopis 
PrintProgress, a v prípade otázok nás 
neváhajte kontaktovať. 

Holiday Inn v Trnave opäť ožije 
„vôňou papiera, tlačiarenských farieb, 
tonerov,...“, polygrafiou a súvisiacimi 
odvetviami. 

Organizátori podujatia

Piaty ročník konferencie Printprogress klope na dvere 47



Situácia uplynulých mesiacov 
a týždňov prakticky ukázala, že 3D tlač 
a 3D modelovanie je asi najrýchlejšia 
cesta, ako dostať nedostatkové 
produkty na trh v dostatočnom 
počte, alebo ako najhospodárnejšie 
zabezpečiť jednotlivé kusy náhradných 
dielov, keď prestanú z akéhokoľvek 
dôvodu fungovať tradičné logistické 
alebo zásobovacie cesty. Bez 3D 
tlače by na svete milióny zdravotníkov 
a záchranárov zostali počas 
pandémie bez osobných ochranných 
prostriedkov. Bez 3D tlače by nebolo 
možné tak rýchlo dopĺňať pľúcne 
ventilácie, nevyhnutné na záchranu 
ľudských životov napadnutých 
zákerným vírusom. Bez 3D tlače 
sa celé mesiace čakalo na to, či sa 
prototyp súčiastky, karosérie, dizajn 
výrobku,... vyrobený klasickou 
metódou, neskutočne časovo 
a finančne náročný, dostane nie 
na trh, ale do procesu testovania 
funkcionality. 3D tlač dokáže vyrobiť 
prepotrebné náhradné diely, v prípade 
porúch alebo havárií, doslova 
v poľných podmienkach. Preto sa 
tak progresívne vyvíja a presadzuje 
na trhu vo všetkých odvetviach. Dá 

sa predpokladať, že toto odvetvie 
bude predmetom nových študijných 
odborov a tvorcom nových profesií. 
Spolu s robotizáciou, automatizáciou, 
informatizáciou môže byť v kombinácii 
a s podporou duševnej práce, 
inovačného hnutia a programovania 
3D tlač tým odvetvím, ktoré oslobodí 
ľudstvo od málo kvalifikovanej 
a fyzicky náročnej práce, resp. 
pomôže nahradiť neatraktívne 
činnosti alebo výkon práce v prostredí 
škodlivom pre zdravie človeka.

Rozhodne je to progresívne 
a perspektívne odvetvie, ktorému sa 
oplatí venovať pozornosť a sledovať 
jeho vývoj. I preto sme sa rozhodli 
spolu s našimi partnermi zorganizovať 
konferenciu pre odborníkov aj laikov 
Trnava 3D PrintFórum v dňoch 
29. a 30. októbra s témami a spíkrami 
z prostredia zdravotníctva, strojárstva, 
vzdelávania ale aj marketingu 
a aplikovaného umenia. Zaujíma 
aj vás táto téma? Sledujte 
www.printprogress.sk. Registrácia 
bude otvorená už čoskoro.

TRNAVA 3D PRINTFÓRUM
Je 3D tlač 
špecializovaným 
odvetvím polygrafie, 
alebo s polygrafiou 
nesúvisí a je to úplne 
iné, nové odvetvie, 
ktoré sa nezávisle 
od tradičnej 2D tlače, 
typickej pre klasickú 
polygrafiu, rozvíja 
úplne nezávisle 
a samostatne? 
Do akej miery sa tieto 
dve odvetvia tlače 
podporujú, dopĺňajú 
a do akej miery sú 
úplne samostatné 
a navzájom nezávislé? 

Redakcia PrintProgress 

3D tlač pre život 
a biznis, využitie 

technológií 
v praxi

29.-30. október 2020
hotel Holiday Inn 

Trnava

i-industry
3Dimension for industry

Organizátor:

Partneri:

Mediálny partner:
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Spolupráca
Ak by sme mali nájsť na súčasnej situácii jednu 
vec, s ktorou všetci súhlasíme, je to fakt, že sme 
v tom všetci spolu. Nikto nezostal nedotknutý a 
všetci máme veľký podiel na tom, aby sme vyšli z 
tejto krízy v čo najlepšom zdravotnom stave. A to 
rovnako platí aj pre náš grafi cký priemysel.

U nás v Sappi, aj napriek zložitým podmienkam, 
ktorým všetci čelíme, neúnavne pracujeme na 
udržaní výrobných a obchodných činností pre 
dobro našich zákazníkov a komunít. Všetky 
výrobné závody grafi ckého papiera Sappi v Európe 
zostávajú v prevádzke, rovnako ako i logistika a 
distribúcia funguje bez výrazného prerušenia.

Budúcnosť je už tu
Nikto nevie s istotou povedať, čo nám budúcnosť 
prinesie. My v Sappi sme však naďalej pevne 
presvedčení, že tlač zostane účinným a adaptívnym 
médiom, ktoré spotrebiteľom ponúka hlbší a 
ľudskejší vzťah s inzerovanými produktami. Na 
ilustráciu sa stačí pozrieť, ako nám súčasná kríza 
pripomenula jedinečné potešenie a zážitok z 
čítania dobrého časopisu či knihy v tlačenej forme 
– ako únik pred svietiacimi monitormi a blikajúcimi 
obrazovkami.

Rovnako sme hrdí na nedávny vývoj udalostí – 
uznanie, že tlač je schopná pracovať bok po 
boku s digitálnymi médiami a prinášať pridanú, 
kvantifi kovateľnú hodnotu do multimediálnych 
kampaní.

Spolupráca tlače s digitálnymi médiami ponúka veľa 
nových doposiaľ neodhalených príležitostí.
Súčasná kríza nám tiež pripomenula niečo iné, čo 
platilo už dávno predtým, ako sa slovo „karanténa“ 
stalo slovom roka - že pre nás všetkých v tomto 
odvetví sú životne dôležité odpovede na otázky 
týkajúce sa efektívnosti tlače. Téma, ktorej sa v 
spoločnosti Sappi neúnavne venujeme už niekoľko 
rokov a hľadáme optimálne riešenie v úzkej 
spolupráci s našimi partnermi.

Zaviazaní k úspechu
V Sappi sme v priaznivej pozícii, čo sa fi nancií týka 
- sme stabilná spoločnosť s dobre investovanými 
aktívami a máme dôveryhodnú obchodnú reputáciu. 
Toto nie je naša prvá kríza, prekonáme ju rovnako 
ako tie predošlé. Je našou povinnosťou a snahou 
urobiť všetko, čo je v našich silách, aby čo najviac 
našich zákazníkov a partnerov mohlo urobiť to isté. 

To znamená, že sme tu, aby sme počúvali našich 
zákazníkov a spolupracovali s nimi na hľadaní 
najlepších riešení pre potreby a záujmy ich 
podnikania – dnes i zajtra – ako skutočný partner 
v tlači. A rovnako budeme i naďalej intenzívne 
pracovať na demonštrovaní efektívnosti tlače 
širokému spektru súčasných i potenciálnych 
zákazníkov.

Naša budúcnosť tkvie v budúcnosti našich 
partnerov – sme zaviazaní k vzájomnému 
úspechu.

Život ide ďalej ...

Navštívte nás na www.sappi.com/print-media-stories, 
a prečítajte si viac informácií, prečo zostáva tlač naďalej 
životaschopným, relevantným a trvalo-udržateľným médiom.

Committed to print media

CEE_advertorial_Slovakian_FIN.indd   1 25/05/2020   13:46



Nová kamera EOS C300 Mark III 
stavia na kvalitách svojho predchodcu 
a zároveň potvrdzuje svoje inovačné 
schopnosti na poli obrazovej techniky. 
Nový inovatívny snímač Super 35 mm 
4K CMOS DGO podporuje HDR 
výstup v reálnom čase s dynamickým 
rozsahom viac ako 16 expozičných 
hodnôt a ponúka vysokú snímkovú 
frekvenciu až do 120 sn./s v rozlíšení 
4K Cinema RAW Light. Ide o úplne prvú 
kameru spoločnosti Canon vybavenú 
týmto DGO snímačom, ktorého 
výsledkom je mimoriadne čistý obraz 
aj za zlých svetelných podmienok. Ten je 

35 mm využíva všetky schopnosti 
4K snímača. Je interne prevzorkovaný 
na používateľom nastavené rozlíšenie, 
čím sa dosiahne vyššia obrazová 
kvalita a plné zorné pole pri vybraných 
objektívoch, a to vďaka absencii orezu 
na snímači. Tu však všestrannosť 
novinky nekončí. Kameru je okrem iného 
možné prispôsobiť dvoma voliteľnými 
jednotkami, ktoré rozšíria možnosti 
jej konektivity a dopĺňajú tak ďalšie 
možnosti jej využitia pri rôznych štýloch 
práce. Dôraz na všestrannosť taktiež 
potvrdzuje možnosť meniť bajonet 
medzi EF, PL a EF Cinema Lock, a to 
bez nutnosti návštevy autorizovaného 
servisu.

Tie najdôležitejšie technické 
špecifikácie filmovej kamery 
Canon EOS C300 Mark III detailne 
popisuje zástupca spoločnosti 
Canon Pavel Šerý a lokálny 
ambasádor Michal Barok 
vo videu, ktoré nájdete na stránkach 
https://mlv.sk/canonc300mIII/. 

navyše plne kompatibilný so systémom 
automatického ostrenia Dual Pixel 
CMOS AF, čo kameramanom dáva ešte 
väčšiu tvorivú slobodu.

Nie menej dôležitou vlastnosťou 
kamery Canon EOS C300 Mark III je 
schopnosť ukladať záznam v rôznych 
formátoch súčasne. Na filmovom 
pľaci to prakticky znamená ešte 
väčšiu efektivitu workflow. Schopnosť 
interného záznamu vo formáte 
4K Cinema RAW Light zachováva 
všetky výhody formátu RAW 
z hľadiska flexibility pri post-produkcii, 
ale pri menšej veľkosti výsledných 
súborov. Okrem toho dokáže EOS C300 
Mark III zapisovať interne vo formáte 
Canon XF-AVC pri 4K DCI a v UHD 
so vzorkovaním farieb 4:2:2 s hĺbkou 
10 bitov, a taktiež v 2K a Full HD. 
V prípade formátu XF-AVC je možné 
zvoliť vysokú kompresiu ALL-I alebo 
Long GOP pre efektívnejší pracovný 
postup a dlhšiu dobu záznamu. 
Záznam v rozlíšení 2K či Full HD Super 

Canon  
EOS C300 Mark III 
Kamera novej generácie
Spoločnosť Canon má svoje 
zastúpenie aj v kinematografickom 
priemysle, a to prostredníctvom 
svojho systému Cinema EOS. Ten 
v sebe zahŕňa nielen špičkové 
kamery, ale aj filmové objektívy, 
ktoré spĺňajú vysoké štandardy 
filmárov. Najnovším prírastkom 
do tohto systému je všestranná 
kamera Canon EOS C300 Mark III, 
ktorá okrem špičkových technológií 
ponúkne aj vysoko konfigurovateľný 
a modulárny dizajn.
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VÁŽENÍ PRIATELIA !  KEĎ MA V ROKU 2017 OSLOVIL VLADIMIR 
YURKOVIC, ABY SOM MU POMOHOL PREDSTAVIŤ ČITATEĽOM 
ČASOPISU PRINTPROGRESS FOTOGRAFOV, KTORÝCH PRÁCU 
OBDIVUJE, BOL SOM POCTENÝ A OKAMŽITE SOM SÚHLASIL. 
NÁŠ „VLADIMÍRSKY TANDEM“ MAL ZA CIEĽ 12 PROFILOV, NO 
NAPOKON ICH JE TAKMER RAZ TOĽKO. MAL SOM TÚ ČESŤ 
SPOVEDAŤ ŽIVÉ LEGENDY, AKO AJ MLADÉ TVÁRE, KTORÉ UŽ 
PREUKÁZALI SVOJ VÝRAZNÝ TALENT A ORIGINÁLNE VIDENIE. 
TO POZNANIE, ŽE VEĽKÉ MENÁ SVETA FOTOGRAFIE SÚ ZÁRO-
VEŇ SKVELÍ ĽUDIA A PRÍJEMNÍ PARŤÁCI DO DISKUSIE, BERIEM 
AKO KRÁSNY BONUS NAVYŠE.
SME NA KONCI SÉRIE PROFILOV A MNE SA PATRÍ POĎAKOVAŤ 
ČASOPISU A NAJMÄ TEBE, MILÝ VLADIMIR, ZA MOŽNOSŤ BYŤ 
SÚČASŤOU TEJTO PÔSOBIVEJ CESTY „ZA OBJEKTÍV“.
MOJE ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE ZÁROVEŇ PATRÍ DOBREJ 
DUŠI TOHTO PROJEKTU – ZITKE BUKVOVEJ.

VLADOVA S. VOĽBA:
Nám laikom sa to nezdá, ale fotografovať ruky je 
nesmierne ťažké. Neviem to posúdiť, ale v tejto 
pôsobivej fotografii vidím nielen dve pracovité 
ruky, ale aj akýsi večný tvorivý nepokoj. Asi preto 
mi dokonale vystihuje svojho autora. 

Vladimir Yurkovic: 
Jednoducho Hands, 1998

ČÍSLO 35 OZNAČUJE PREDPOSLEDNÉ 

POLÍČKO NA FILMOVOM PÁSE FOR MÁTU 

35 MM. OHNISKO JEDNÉHO ZO ZÁKLAD-

NÝCH OBJEKTÍVOV JE 35 MM. PRÁCA 

S NÍM JE ŠTÝL PRÍSTUPU K FOTENIU 

A K ZOBRAZOVANÝM OBJEKTOM. 

ŠTÝL ZOBRAZENIA, ZAHŔŇAJÚCI 

STREET FOTO, MULTIŽÁNROVÚ 

DOKUMENTÁRNU FOTOGRAFIU AŽ 

PO SUBJEKTÍVNY DOKUMENT.

PrintProgress časopis pre polygrafiu a súvisiace 
odvetvia (máj-jún 2020)

VLADIMIR YURKOVIC
Premýšľam, či mi tento úvodný priestor stačí 

na to, aby som vystihol všetky Vladove schopnosti. 
Lebo vo fotografovi Yurkovicovi sa všetky stretá-
vajú a pretínajú, vzájomne ovplyvňujú a prelínajú. 
Takýmto ľuďom sa zvykne hovoriť renesančná 
bytosť a on ňou vskutku je. Všestrannosť tohto 
bohom obdareného chlapa je ojedinelá, takže 
večne nestíha, lebo si všetko najlepšie spraví sám. 
Ale s časom bojuje statočne. Nuž, pedanti to nikdy 
nemali jednoduché. Vlado ani nehľadá skratky 
a nikdy nepodlieza latku. V rozhovore teda trochu 
lepšie spoznáte fotografa Yurkovica, no a o dizaj-
nérovi, grafikovi, typografovi, pilotovi modelov, 
maliarovi, či napríklad someliérovi hádam niekedy 
nabudúce.

                     Vlado Slivka

VLADIMIR V KOCKE 

1988 – priemyselný dizajn, STU
1988 – 1989 -  dizajnér pre koncern Chirana
1991 – 2008 -  artdirektor a zakladateľ štúdia  

September s.r.o.
od 2009 - naplno pre vlastné štúdio YurkovicDesign
Za svoju dizajnérsku činnosť získal viaceré ocenenia, 
ako napríklad Golden a Silver Drumstick v jednom 
roku, umiestnenie a shortlist na London Internatio-
nal Advertising Awards...
 
Samostatné fotovýstavy:  
2006 -  Men after Work, Apollo centrum, Bratislava
2008 -   Men after Work, Černá labuť, SK inštitút Praha
2008 -   Men after Work, Apollo centrum, Bratislava 
2008 -   Divadlo bez kulis, DBK, Praha
2008 -   Men after Work, nová budova SND
2008 -   Men after Work tour, putovná výstava po SK 

– TN, BB, PE, BA... vrátane MHD v Bratislave 
(týmto sa uviedli LCD panely do vozidiel)

2012 a 2014 -   Men after Work, Slovenský dom, Moskva
2012 -   Men after Work, Rostov na Done
2013 -   Men after Work, Stroganovka, Moskva
2016 -   Men after Work, Piešťany

S láskavou podporou spoločnosti

Tlač seriálu foto|grafik|um No. 03/2020 je realizovaná na papieri 
Olin Smooth High White 150 g/m2 od spoločnosti Antalis, a.s.
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VIZUÁLNA KULTÚRA CEZ HĽADÁČIK No. 03_2020

VÁŽENÍ PRIATELIA !  KEĎ MA V ROKU 2017 OSLOVIL VLADIMIR 
YURKOVIC, ABY SOM MU POMOHOL PREDSTAVIŤ ČITATEĽOM 
ČASOPISU PRINTPROGRESS FOTOGRAFOV, KTORÝCH PRÁCU 
OBDIVUJE, BOL SOM POCTENÝ A OKAMŽITE SOM SÚHLASIL. 
NÁŠ „VLADIMÍRSKY TANDEM“ MAL ZA CIEĽ 12 PROFILOV, NO 
NAPOKON ICH JE TAKMER RAZ TOĽKO. MAL SOM TÚ ČESŤ 
SPOVEDAŤ ŽIVÉ LEGENDY, AKO AJ MLADÉ TVÁRE, KTORÉ UŽ 
PREUKÁZALI SVOJ VÝRAZNÝ TALENT A ORIGINÁLNE VIDENIE. 
TO POZNANIE, ŽE VEĽKÉ MENÁ SVETA FOTOGRAFIE SÚ ZÁRO-
VEŇ SKVELÍ ĽUDIA A PRÍJEMNÍ PARŤÁCI DO DISKUSIE, BERIEM 
AKO KRÁSNY BONUS NAVYŠE.
SME NA KONCI SÉRIE PROFILOV A MNE SA PATRÍ POĎAKOVAŤ 
ČASOPISU A NAJMÄ TEBE, MILÝ VLADIMIR, ZA MOŽNOSŤ BYŤ 
SÚČASŤOU TEJTO PÔSOBIVEJ CESTY „ZA OBJEKTÍV“.
MOJE ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE ZÁROVEŇ PATRÍ DOBREJ 
DUŠI TOHTO PROJEKTU – ZITKE BUKVOVEJ.

VLADOVA S. VOĽBA:
Nám laikom sa to nezdá, ale fotografovať ruky je 
nesmierne ťažké. Neviem to posúdiť, ale v tejto 
pôsobivej fotografii vidím nielen dve pracovité 
ruky, ale aj akýsi večný tvorivý nepokoj. Asi preto 
mi dokonale vystihuje svojho autora. 

Vladimir Yurkovic: 
Jednoducho Hands, 1998

ČÍSLO 35 OZNAČUJE PREDPOSLEDNÉ 

POLÍČKO NA FILMOVOM PÁSE FOR MÁTU 

35 MM. OHNISKO JEDNÉHO ZO ZÁKLAD-

NÝCH OBJEKTÍVOV JE 35 MM. PRÁCA 

S NÍM JE ŠTÝL PRÍSTUPU K FOTENIU 

A K ZOBRAZOVANÝM OBJEKTOM. 

ŠTÝL ZOBRAZENIA, ZAHŔŇAJÚCI 

STREET FOTO, MULTIŽÁNROVÚ 

DOKUMENTÁRNU FOTOGRAFIU AŽ 

PO SUBJEKTÍVNY DOKUMENT.

PrintProgress časopis pre polygrafiu a súvisiace 
odvetvia (máj-jún 2020)

VLADIMIR YURKOVIC
Premýšľam, či mi tento úvodný priestor stačí 

na to, aby som vystihol všetky Vladove schopnosti. 
Lebo vo fotografovi Yurkovicovi sa všetky stretá-
vajú a pretínajú, vzájomne ovplyvňujú a prelínajú. 
Takýmto ľuďom sa zvykne hovoriť renesančná 
bytosť a on ňou vskutku je. Všestrannosť tohto 
bohom obdareného chlapa je ojedinelá, takže 
večne nestíha, lebo si všetko najlepšie spraví sám. 
Ale s časom bojuje statočne. Nuž, pedanti to nikdy 
nemali jednoduché. Vlado ani nehľadá skratky 
a nikdy nepodlieza latku. V rozhovore teda trochu 
lepšie spoznáte fotografa Yurkovica, no a o dizaj-
nérovi, grafikovi, typografovi, pilotovi modelov, 
maliarovi, či napríklad someliérovi hádam niekedy 
nabudúce.
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YURKOVIC VLADIMIR 
  ČAS JE FOTOGRAFICKÁ VELIČINA
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PREDSTAV SA NÁM 
TROMA VETAMI...

Som žoldnier a každá ďalšia úloha 
je pre mňa novou výzvou. Ľudia, ktorí 
sa stále učia, vraj nestarnú... S Leonar-
dom by som si asi rozumel.

ČO JE TO DOBRÁ FOTOGRAFIA?
Každá fotografia je nevyhnutne 

zasadená do svojej doby. Každopádne 
to môže byť aj veľmi subjektívna vec. 
Ak však dokáže prekročiť prah svojej 
epochy, myslím si, že je to dobrá 
fotografia. Čas je neúprosná veličina, 
ešte sme na ňu našťastie nevyzreli. 
Stojí pri samotnom vzniku každej fo-
tografie a formuje jej brázdu v našich 
vedomiach. 

TVOJA RADA ZAČÍNAJÚCEMU 
FOTOGRAFOVI?

Padlo tu už veľa spoľahlivých rád, 
ešte jednu mám. Odporúčam sústrediť 
sa na to podstatné - ČO chcem fotiť? 
Teda čo je/ bude mojím námetom. Až 
potom sa zaoberať tým, že ako a ČÍM. 
Každá fotografická činnosť si vyžaduje 
inú výbavu, častokrát oveľa skromnej-
šiu, ako by sa mohlo na začiatku zdať. 
Preto je asi najväčšou hlúposťou kúpiť 
si na začiatku zrkadlovku so setovým 
zoomom a dlhé sklo k tomu. Vraj 
„na ľudí“, najlepšie z ulice. Úplne zle.

Ak niekto miluje fotografiu sku-
točne, z hĺbky duše a chce tvoriť, nie 
napodobňovať to, čo niekde videl, tak 
mu vystačí aj fotoaparát typu mydlo 
alebo mobil. 

Na konci každého fotenia čaká 
nepríjemná povinnosť. Vybrať ten 
„pravý“ záber a správne ho spracovať.

Týraniu v tomto bode sa dá predísť 
uvážlivým cvakaním a odpoveďami 
na vyššie uvedené otázky: Čo? S čím? 
PREČO ALEBO PRE KOHO?

Ak si na poslednú z otázok odpo-
vieme, že pre seba (výnimočnosť sa 
rodí v dobe instagramu), tak aj to je 
správne. Pretože „pre seba“ prináša 
naplnenie ambícií a pocit dobre vyko-
nanej práce. A to nie je vôbec hanba. 
Videl som vysoko cenené fotografie, 
ktoré boli len intímnym dokumen-
tom istej chvíle.

Správnosť svojho postupu a vlast-
né kvality je vhodné priebežne kon-
frontovať na súťažiach. Tento postup 
je veľmi efektívny.

MÁŠ SVOJE RITUÁLY 
PRI FOTENÍ?

Samozrejme, mám, aj po fotení. 
Pred fotením nič zvláštne - dobre sa 
vyspať, raňajky v kľude a môžeme 
začať. Technika je už pripravená 
od večera. V reáli je, žiaľ, častokrát 
všetko naopak. Mám rád pripravené 
fotenia, ale vadí mi, ak sa okolo toho 
veľa rozpráva. Najmä na pľaci. Preto, 
najmä pri portrétoch, som s mode-
lom najradšej sám. Portrét vyžaduje  
istú dávku komornej komunikácie, aj 
neverbálnej, výhradne medzi štyrmi 
očami. Jednoducho obojstranné 
porozumenie.

Po väčšom fotení bývam celkom 
dosť unavený. Tak zvláštne, ako vy-
pustená pneumatika. To znamená, že 
veľmi nerád v tomto stave sťahujem 
zábery z karty. 

NAJBIZARNEJŠIA ZÁKAZKA?
Počas príprav jednotlivých prí-

spevkov tohto seriálu som si hovoril, 
čo by som ja uviedol ako odpoveď 
na túto otázku. Fotil som hviezdnych 
hercov, muzikantov, kúzelníkov, 
politikov nádejných i beznádejných, 
prasiatka, krásne ženy, umenie, 
lokomotívy...

Raz priviedla vizážistka svoju 
známu na portrét. Komunikatívna, 
ale tichá pani v stredných rokoch 
bola zdieľna, až kým si nesadla pred 
objektív. Po prvých záberoch sa pani 
kompletne rozplakala. Vydýchol som 
si, keď som sa dozvedel, že je to doja-
tím, aký som vraj na ňu milý. V noci 
sa jej snívalo, že budem nepríjemný 
a budem ju okríkať, ako sa tvári, ako 
drží telo... Neskôr som sa dozvedel, že 
to bola veštica. Tak neviem. Asi som 
mal práve dobrý deň.

FOTOGRAF, KTORÉHO 
OBDIVUJEŠ?

Vážim si a rešpektujem prácu via-
cerých. Z fotografov, ktorí najlepšie 
vystihujú fenomén 35 mm, uvediem 
svojich obľúbencov: Anthony Suau, 
Carl De Keyzer, Michel Comte, An-
ton Corbijn a v neposlednom rade 
Sebastião Salgado.

Z tých mimo rámec 35 mm je to 
najmä Richard Avedon, či unikátny 
Seydou Keita. Peter Lindbergh ma 
oslovuje konzistentnosťou svojej 
práce a výberom modeliek. Z „na-
šich“ mien je to Martin Martinček 
a Robert Vano, ktorý si ma získal 
svojím ľudským formátom.
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DEVÄŤ OTÁZOK 
     VLADIMIR YURKOVIC

Vladimir Yurkovic | Q09 deväť otázok autorovi
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Zo série Men after Work, Ladislav Bolebruch, pracovník vrtnej súpravy Nafta Gbely, 2003
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Zo série Exodus 2000+ | muž so synom z Čečenska, 2008 Portrét na titul pre CD Marián Varga a Moyzesovo kvarteto, 2006

Zo série Herci divadla Palace Praha, Jan Hartl,  2007 Ilustrácia pre kalendár spoločnosti Madacom, 2006
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Zo série: The Walls, 2017

Vizuál pre sieť kaviarní pri Panta Rhei, Great adventures live forever, 2012
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Zo série: The Walls, 2017

Z cyklu 35 mm: Rue Saint-Honoré, Paríž, 2008

Z cyklu 35 mm: Červené námestie, Moskva, 2012

Z cyklu 35 mm: Brooklyn Bridge, NY, 2011

Z cyklu 35 mm: StreetTypo, Moskva, 2014

Produktfoto pre Sklárne RONA, 2014 Zo série PaperWorks, 2005
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JE NEJAKÁ VYSNÍVANÁ 
FOTOGRAFIA, KTORÚ 
SI EŠTE NENAFOTIL? 

Samozrejme, je ich niekoľko. Aj 
tento sen si musím splniť. Je však 
celkom možné, že sa nik súčasný 
nedozvie, že sa to udialo.

NAJBLIŽŠIA VÝZVA?
Tých je vzhľadom k môjmu profe-

sijnému nastaveniu veľa. Priebežne sa 
mi do cesty stavali celkom slušné vý-
zvy. Keďže vždy bola pre mňa priorita 
„mať bezpečne zaznamenané“, teda 
stále ísť dopredu a fotiť, čaká ma teraz 
obdobie akejsi rekapitulácie a previer-
ky v archíve. A ďalej by som sa nebál, 
iste mi niečo napadne. Už sa teším!

PRÍBEH FOTOGRAFIE
Veľkú časť môjho archívu tvoria 

portréty, a z nich je väčšina z projektu 
Men after Work. Pred objektívom sa 

mihli v rámci tohto projektu naše aj 
globálne hviezdy, ktoré som dovtedy 
poznal len z titulkov. Al Di Meola, 
Bobby McFerrin, Paco de Lucía, Mike 
Stern či Chick Corea... Rád by som 
sa teda príbehom vrátil do bodu nula 
tohto rozsiahleho projektu. 

V roku 2003 som robil kalendár 
na rok 2004 pre Naftu Gbely. Bolo to 
zadanie snov: Urobte nám, čo sme 
ešte nemali. Navrhol som, že nafotím 
živé stelesnenie ich značky – naftárov 
od vrtnej súpravy. Pracoval som s in-
formáciou, že miesto, kde budem fotiť, 
je posledným prieskumným vrtom. 
Odvtedy sa robia už len vrty servisné. 
Neskôr ich divíziu rozpustili.  S vŕta-
ním skončili v hĺbke 2004 metrov deň 
pre mojím fotením. Bola to produk-
cia, na akú sa nezabúda. Hmla, 4 °C, 
blato, v ktorom uviaznu aj Stalinove 
sánky, všade kam sa pozrieš. Statív bol 
na palete plávajúcej na blate a ja som 
stál na druhej. 

Dopadlo to dobre a zrodil sa 
kon cept: nafotiť každého vo chvíli, keď 
má niečo významné za sebou. Všetci sú 
pred jednoduchým sivým pozadím, 
ktoré ich zjednotí, bez ohľadu na to, či 

je to robotník, kňaz alebo umelec. Tak 
vznikol MaW a jeho frontmenom je 
navždy údržbár – zvárač. Mimochodom, 
on jediný z partie odolával do poslednej 
chvíle – nechcel sa fotiť. Všetky tie hviezdy 
prišli až po ňom, no vďaka nemu. 

Mal som vtedy so sebou filmom na-
bitú Bronicu Martina Fridnera. Zálohu 
som robil na novučičký Canon 1Ds. 
Bola to prvá poriadna vec digitálom.

 08 | PP 60

Q09 Vladimir Yurkovic | Q09 deväť otázok autorovi

Pre PrintProgress, časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia, prílohu redakčne a graficky pripravuje YurkovicDesign - s.r.o.
Autorom projektu je Vladimir Yurkovic. Interview s fotografmi vedie a spoluautorsky sa podieľa Vlado Slivka.  
Portrét V. Y. fotil Jakub Yurkovic.

ZNAČKA FOTOAPARÁTU 
CANON, LEICA M+M7, LEICA Q 
HASSELBLAD H1D+PHASE ONE

OBJEKTÍVY 
NAJOBĽÚBENEJŠIE – HC150/3,2 
CANON EF85/1,2L, EF 135/2L 
SUMMICRON 35/2 ASPH

STUDIO EQUIPMENT 
PROFOTO, MANFROTTO  

POSTPRODUKCIA 
ADOBE LR – ARCHÍV A NÁHĽADY 
CAPTURE ONE – VYVOLANIE 
PHOTOSHOP – ÚPRAVY,  EIZO DISPLAY 

VÝSTUP 
CANON iPF8400 a PRO-1000, 
PAPIERE CANON, FOMEI, TECCO 
A HAHNEMÜHLE

techQ
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8

9

Zo série West Side Story – I like to be in America, 1995

Séria ilustrácií pre umelecký súbor Lúčnica, 2008Ilustrácia pre CD Pavol Hammel, Nočná galéria, 2011
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Ďakujeme FotoGrafikUm

ĎAKUJEME!
V roku 2017 sa šťastným riadením 

osudu začal písať príbeh úspešného 
seriálu Foto:Grafik:Um, ktorého autorom 
je Vladimir Yurkovic a spoluautorom 
Vlado Slivka. Vďaka týmto zanieteným 
a umeniu fotografie venujúcim sa 
pánom sme na stránkach časopisu 
PrintProgress publikovali príbehy 22 
osobností zo sveta fotografie, ktoré 
tomuto umeniu, práci, hobby zasvätili 
svoj život. Mali sme tú česť vyspovedať 
osobnosti, ktoré boli za svoju prácu 
ocenené  najprestížnejšími cenami, 
výstavy ktorých obleteli svet a nahliadli 
sme trochu skrz rozhovorov a odpovedí 
na 9 totožných otázok pod pokrievku 
ich práce a dosiahnutého úspechu. 
Veríme, že si seriál našiel svoju 
obľubu u čitateľov, čomu nasvedčuje 
aj záujem a sledovanie na našej 
webstránke. Ale všetko čo raz začne, 
musí po čase aj skončiť, a tak nadišiel 
čas rozlúčiť sa so stránkami seriálu 

v časopise PrintProgress a ich tvorcom 
srdečne poďakovať za pozoruhodné 
a inšpiratívne čítanie, ktoré pre nás vyše 
3 rokov v každom vydaní pripravovali. 
Želáme im ešte veľa úspešných, 
zmysluplných a potešenie prinášajúcich 
projektov. A ak sa budeme naďalej 
riadiť osudom pod šťastnou hviezdou, 
aj Foto:Grafik:Um nás môže ešte 
prekvapiť a niečo zaujímavé nám 
priniesť. Ale to vám v danej chvíli 
nemôžeme prezradiť, aby sme nezničili 
moment prekvapenia. 

My v redakcii sa budeme snažiť tento 
seriál nahradiť nemenej zaujímavým 
a rovnako inšpiratívnym obsahom. 
Preto aj ďalej sledujte naše stránky 
časopisu alebo našu webstránku www.
printprogress.sk, kde nájdete kolekciu 
všetkých častí seriálu Foto:Grafik:Um 
v online verzii, ak náhodou niektorá 
z nich nechtiac unikla vašej pozornosti. Vlado Slivka

Robert Vano

Katarína Benzová

Peter Župník

Filip Kulišev

Andrej Balco

Mária Švarbová

Jiří Turek

Matúš Bence

Miro Švolík

Martin Fridner

Jakub Klimo

Evelyn Benčičová

Laco Struhár

Jan Šibík

Jadran Šetlík

Joe Klamar

Milota Havránková

Martin Črep

Ivan Čaniga

Martin Vrabko

Jozef Sedlák

Vladimir Yurkovic
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Ambíciou nového showroomu 
Konica Minolta v Bratislave je 
prevádzkovať strategické polygrafické 
centrum so zameraním na tlač 
demo výtlačkov v najvyššej kvalite 
pre všetky pobočky Konica Minolta 
v rámci celej Európy a zároveň 
organizovať prezentácie daných 
technológií pre pobočky strednej, 
južnej a východnej Európy. V prospech 
nového showroomu zavážili 
dlhodobo vedúce trhové podiely 
na Slovensku, ako aj snaha vytvoriť 
unikátny priestor, kde sa naplno 
prepájajú sofistikované softvérové 
riešenia s tradične kvalitnou tlačou. 
„Do Bratislavy sme dostali aktuálne 
najlepšie dostupné technológie 
na produkčnú tlač a následné 
zušľachťovanie. Našou snahou bolo 
vytvoriť priestor pre industriálnu 
tlač svetovej kvality. Takéto zloženie 
technológií na jednom mieste nie 
je nikde na svete,“ konštatuje Milan 
Kasík, výkonný riaditeľ Konica Minolta 
Slovakia.

Pre zabezpečenie najvyššej tlačovej 
kvality sú v showroome vytvorené 
ideálne podmienky počas celého 
roka. Či už ide o stabilnú teplotu, 
dobré svetelné podmienky alebo 
optimálnu vlhkosť vzduchu. Na ploche 
480 m² je umiestnených viac ako 20 
rôznorodých technológií. Medzi hlavné 
ťaháky patria novinky AccurioJet 
KM-1 či MGI JETvarnish 3D Evolution, 
ktoré reprezentujú najmodernejšie 
svetové polygrafické trendy tlače 
a zušľachtenia. Nový showroom 
predstavuje galériu kreatívnej 
tlače, kde majú možnosť sesterské 
spoločnosti a ich klienti nielen vidieť 
zariadenia v praxi, ale aj na vlastné 
oči zažiť možnosti netradičného 
zušľachtenia tlačových materiálov.

Už od slávnostného otvorenia sa 
showroom teší veľkému záujmu – 
počas prvých pár mesiacov bolo 
zrealizovaných cez 50 zákazníckych 
prezentácií pre rôzne európske krajiny 
a taktiež viac ako 5.600 tlačových 

INDUSTRIAL 
PRINTING 
EUROPEAN 
SHOWROOM
Japonský koncern 
Konica Minolta 
otvoril na Slovensku 
začiatkom novembra 
2019 celosvetovo 
najmodernejší 
showroom 
so zameraním 
na všetky svoje 
hlavné technológie 
industriálnej tlače. 
Na ploche 480 m² 
tak vznikol jedinečný 
unikát v podobe 
komplexnosti 
zariadení, 
softvérových 
riešení, potláčaných 
substrátov 
a workflow.
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úloh. Situácia ohľadom COVID-19 síce 
dočasne obmedzila osobné návštevy, 
avšak prevádzka sa v žiadnom prípade 
nezastavila. Práve naopak, evidujeme 
vysoký dopyt po testovaní rôznych 
substrátov a produkcii tlačových vzoriek. 
Preto sa od júla zavedie 2. pracovná 
zmena, vďaka čomu bude možné cez deň 
obslúžiť jednotlivé návštevy a následne 
realizovať objednané tlačové úlohy.

„Vážime si dobré vzťahy 
s profesionálnymi tlačiarmi a partnermi, 
ktoré chceme neustále rozvíjať 
aj vďaka novému showroomu. Spolu 
s ostatnými našimi divíziami sme 
zo showroomu vytvorili priestor, 
kde každý návštevník získa ucelený 
a komplexný prehľad o našich 
službách, zariadeniach a riešeniach. 
Od zlepšovania každodenných procesov 
vo firme, digitalizácie, profesionálnej 
tlače až po netradičné a kreatívne 
zušľachtenie obalov či etikiet výrobkov,“ 
konštatuje Štefan Peľo, manažér nového 
showroomu.
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S obdivom vnímame jeho svet 
fantázie, drobnej kresbovej práce, 
vizualizáciu zložitých životných 
situácií, vzťahov, kontaktov, ľudskej 
existencie. V období uplynulého režimu 
som s umelcom robila rozhovor pre 
denník Smena. Umelec v tom období 
so zväčšovacou lupou a s rydlom 
v ruke presedel nad grafickými 
platňami dlhé noci a jemnými ťahmi 
vlásočníc zviditeľňoval bohatstvo 
tvarov, zložitých priestorov a motívov. 
Diela vnášajú vnímateľa do sveta 
maliarskej a grafickej imaginácie, 
fantázie, reality, nadreality, maniery, 
návratu k renesancii, bohatstvu baroka. 
Na jednom obraze spája municiózne 
zaznamenanú prírodu, vegetatívne 
prvky, úponky, listy, koruny stromov, 
vtáky, ktoré vo vzájomnom vzťahu 
tvoria príbehy plné vnútorných poryvov, 
súzvukov, kontrastov. Ľudské tváre 
a postavy rozprávajú príbehy, sú 
náročné, často tajomné, iné krásne, 
príjemné. Príbehy umelec zahaľuje 
tajomstvom tvarov, línií a hlbší význam 
prenecháva na našu predstavivosť.

Prítomná výstava predstavuje 
výber z umelcovej maliarskej tvorby. 
V roku 1969 Ing. arch. Štefan Svetko 
požiadal umelca, aby namaľoval 
sériu obrazov pre práve postavený 
hotel Bôrik v Bratislave. Do roku 1974 
namaľoval 26 obrazov. V tom období 
neprešli ideologickou komisiou a načas 
skončili v pivnici Matice slovenskej. 
Maľby neskôr získal pre Oravskú 
galériu vtedajší riaditeľ Ctibor Belan. 
Umelec, ako hovorí jeho syn Daniel, 
namaľoval viac ako 120 obrazov. 
Viaceré sú v zahraničí a dodnes 
predstavujú záujem významných 
inštitúcií a zberateľov. Časť malieb 
zdobí vstupný priestor slovenského 
parlamentu.

Na výstave vidíme diela z viacerých 
galérií a od súkromných zberateľov. 
Obrazy sú namaľované na vzácnom 
perzskom orechovom dreve technikou 
maľby na kriedovom podklade. Maliar 
na obrazoch nechal vyniknúť štruktúru 
dreva, často jeho pukliny, hrče a iné 
deformácie, ktoré dávajú obrazom 

POCTA 
ALBÍNOVI 
BRUNOVSKÉMU

Dvojmesačnú 
absenciu kultúrneho, 
spoločenského 
a pracovného života 
kvôli korona pandémii 
Galéria mesta Bratislavy 
otvorila výstavou 
obrazov popredného 
umelca obdobia 
uplynulých desaťročí 
Albína Brunovského. 
Grafické a maliarske 
dielo umelca významne 
zasiahlo do života našej 
a svetovej modernej 
výtvarnej tvorby.
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zvláštnu starobylú atmosféru a patinu. 
Námety obrazov sú pestré. Inšpiráciu 
pre prírodné motívy nachádzal 
v rodnom Zohore. Na obrazoch 
kladie do súzvuku alebo aj protikladu 
prírodné prvky, drobný hmyz, vtáctvo, 
ľudské postavy, zvieracie motívy. 
Umelec je doslova očarený prírodou, 
jej premenou, poveternostnými 
podmienkami, ročnými obdobiami. 
Na obrazoch nechýbajú ľudské tváre, 
zvýraznené oči, nahé telá s erotickým 
podtónom a zložitým vzťahom muža 
a ženy. Na obrazoch sa všetko neraz 
hýbe, hmýri a výsek tváre vo vzťahu 
k prírodnému zátišiu nás vnáša 
do zložitých psychologizujúcich 
vzťahov, symbolov, vnemov, pocitov. 
Obrazmi umelec hovorí: vráťme sa 
k prírode, bohatstvu prírodných krás 
a či už z hľadiska duchovnej romantiky 
alebo manierami predchnutej reality. 
Výjavy sú magické, vznešené, niekedy 
siahajú ku krajnostiam grotesky, irónie, 
démonizujúcim formám a príbehom. 
Nad zložitosťami ľudského konania sa 
zamýšľa príbehom z hriešneho mesta, 

letným pohľadom z okna, či frustráciou 
z tolerancie. Na plynúci čas upozorňuje 
samostatným objektom – hodinami 
pre päťdesiatnikov. 

Albín Brunovský žil v rokoch 1935 
až 1997. Bol vysoký, štíhly, asketickej 
povahy. Jeho tvár možno vidieť 
na aktuálnej výstave fotografií Karola 
Kállaya v Danubiane. Umelecké 
vzdelanie nadobudol na Škole 
umeleckých remesiel, neskôr 
na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave v ateliéroch Dezidera 
Millyho a Vincenta Hložníka. V rokoch 
1967 až 1990 vyučoval na akadémii 
v Bratislave, kde vychoval veľa 
popredných umelcov. Dodnes je 
známa Brunovského škola. Z plejády 
mladších študentov spomeniem 
Katarínu Vavrovú a popredného 
predstaviteľa našej známkovej tvorby 
Martina Činovského. A. Brunovský 
počas života vytvoril veľké množstvo 
grafík rôznymi technikami - drevorezby, 
litografie, linoryty, ďalej bankovky, ex 
librisy, známky, plagáty, scénografické 

návrhy. Ilustroval viac ako sto kníh. 
Rád ilustroval knihy svojich priateľov, 
predovšetkým predstaviteľov skupiny 
trnavských básnikov. Známe sú 
napríklad bibliofílie s názvami Chvála, 
Sny a Labyrint sveta a raj srdca, 
zostavené Ľubomírom Feldekom. 
Umelec stál pri zrode Bienále ilustrácií 
Bratislava. Je držiteľom mnohých 
významných ocenení. V roku 1989 
získal vo Francúzsku ocenenie 
Najkrajšie bankovky sveta za vtedajšie 
peniaze nominálnej hodnoty 20, 
50 a 100 korún. V roku 1985 sa 
stal národným umelcom. Koncom 
osemdesiatych rokov prednášal 
na popredných univerzitách v USA. 
Umelec nebol príslušníkom žiadnej 
výtvarnej skupiny, myslím, že mal skôr 
výraznejší vzťah k literátom a písanému 
slovu. Jeho dielo je absolútne 
svojbytné. Dnes rečou a hodnotami 
mladých ľudí by som toto dielo 
označila niečo ako fenomén - Sagan, 
možno preháňam, ale tak to cítim.
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PREDPLAŤTE SI!

•  Výrobcovia, ktorí boli tradične silní 
v oblasti maloobchodného predaja, 
sa budú usilovať o rozšírenie svojich 
distribučných sietí; internet bude zohrávať 
ešte väčšiu úlohu.

•  V rámci ďalších tlačových riešení 
súvisiacich s bezpečnosťou na trhu sa 
zvýši povedomie o bezpečnostných 
výzvach, ktorým tlačové prostredie čelí, 
napríklad end-to-end šifrovanie.

•  Spoločnosť Microsoft v septembri 2019 
uviedla na trh Windows Virtual Desktop 
a očakáva sa, že v roku 2020 bude mať 
významný vplyv na trh s virtualizáciou 
(a tlač). 

•  Zvýši sa dopyt po lepšom prístupe 
k tlačiarňam mimo stola - s chytrými 
telefónmi, hodinkami alebo tabletmi majú 
používatelia stále viac kanálov na prístup 
a úpravu údajov.

VEDELI STE, ŽE...
Špecialista na medzinárodný marketing, 
Robert Noonan, predpovedal tieto trendy 
v tlači v roku 2020:
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15.–16. října 2020 
Praha

8

Zapište si 
do diáře!

Je tento obal 
recyklovatelný?

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Téma 8. ročníku kongresu: 
ZÁKAZNÍK A OBAL 

Rezervujte si své místo
Barbora Hrdličková
Project manager 
barbora.hrdlickova@atoz.cz
+420 605 296 744

 Zajistěte si pravidelné informace:
1.  registrujte se k odběru newsletteru na 

www.atozregistrace.cz/obalko 

2.  sledujte nás na sociálních sítích Svět Balení 

3. surfujte na www.obalko.cz

4.  sledujte web www.svetbaleni.cz
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Potrebujete do svojej predajne zabezpečiť označenia  
z dôvodov opatrení prijatých voči COVID-19?

PONÚKAME VÁM NEPREHLIADNUTEĽNÉ RIEŠENIE 

BEZ LEPIDLA S OPAKOVANÝM 
POUŽITÍM - YUPO

YUPOTako - biela PP fólia poskytujúca kreatívne 
možnosti

Vďaka jej mikroprísavkovej štruktúre, lepí na 
všetky rovné povrchy presne ako chobotnica. 
Nepoužíva lepidlo a po odstránení nezanecháva 
zvyšky lepidla na povrchu. YUPOTako je opakovane 
použiteľné: jednoducho ho očistíte vodou v prípade, 
že priľnavosť je oslabená prachom alebo špinou.

Jednoduchá aplikácia bez bubliniek, bez lepidla, nezanechá žiadne 
stopy na povrchu a môžete ho odlepovať a znova prilepovať.

YUPOTako a YUPOJelly sú dostupné v roliach i hárkoch a je ich možné potlačiť rôznymi druhmi tlače. Pre viac 
informácií ohľadom vyššie uvedených materiálov kontaktujte nášho obchodného zástupcu alebo Zákaznícky 
servis na 0850 11 12 31-2 alebo office@europapier.sk.

YUPOJelly - priehľadná PET fólia určená najmä na 
sklo a hladké povrchy

Vďaka priehľadnej mikroštruktúre na zadnej 
strane, lepí na hladkých, rovných povrchoch 
bez lepidla. YUPOJelly ponúka riešenie, ktoré 
môžete opakovane aplikovať – mnohokrát na-
lepiť a odlepiť, bez poškodenia povrchu alebo 
zanechania akejkoľvek stopy.

Europapier Slovensko, s.r.o. 
Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava, www.europapier.sk 
0850 11 12 31-2, office@europapier.sk
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SPÁJAME
ODVETIA !

TERMÍN STÁLE PLATÍ, 
POČÍTAME S VAMI
• Alternatívne riešenia pre marketing v kríze

• Pohľady na polygrafiu z iných odvetví

• Polygrafia očami BvB
Všetky informácie a registrácie nájdete  
na www.printprogress.sk,  
alebo nás kontaktujte mailom: veldan@veldan.sk
Neváhajte a registrujte sa - počet miest 
je limitovaný.

Organizátor:

Partneri: Podporovatelia:

Mediálni partneri:

24.-25. september 2020, Holiday Inn v Trnave
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Dokonalosť je v detailoch. Preto by mal byť výber správneho papiera v 
srdci každého kreatívneho tlačového projektu.

V kampani PERGRAPHICA® sme spolupracovali s Adobe Stock, aby 
sme ukázali, ako okúzľujúca fotografi a a ilustrácia na nenatieranom 
dizajnovom papieri môže očariť svojou precíznosťou a dokonalosťou. 

Spolu s vybranými prispievateľmi z prémiovej kolekcie Adobe Stock 
nás Catching Feels vezmú na cestu plnú zmyslov prostredníctvom 
šiestich pocitov. Tak ako sú emotívne vizuály zosilnené rôznymi 
tlačovými technológiami a fi nálnymi aplikáciami, tak osobitný odtieň 
papiera pridáva hĺbku kreatívnemu obrazu.

Cítite inšpiráciu? Zaregistrujte sa na odoberanie noviniek 
PERGRAPHICA® na pergraphica.com a zistite viac o limitovanej 
knižnej edícii.

Exkluzívne distribuované spoločnosťou

Vyrobené v

P A P I E R  P R E  P E R F E K C I O N A L I S T O V


