
Prečo práve priemyselná tlač? Má 
táto myšlienka svoje hlbšie dôvody? 

V začiatkoch fungovania 
spoločnosti sme si robili prieskum, 
ktorý nám povedal viac o našom 
budúcom smerovaní. Berúc 
do úvahy všetky vnútorné i vonkajšie 
faktory, sme dospeli práve k tejto 
myšlienke, nakoľko závažným 
faktom celého prieskumu bola 
naša lokalita. V okolí Galanty totiž 
žiadna podobná tlačiareň v tom čase 
nefungovala a zároveň tu rozbiehali 
svoje pôsobenie nadnárodné 
spoločnosti, ktorými je okolie 
Galanty aktuálne posiate. Práve 
s nimi sme nadviazali kontakty, 
z ktorých mnohé zotrvali dodnes. 
Postupne sme sa v tejto oblasti 
vypracovali natoľko, že v súčasnosti 
okrem samotnej tlače manuálov 
pre tieto firmy zabezpečujeme 

i pridané služby, ako kompletizáciu, 
balenie a distribúciu. 

Napriek tomu, že sa vaše portfólio 
za 13 rokov pôsobenia nezmenilo, 
určite sa zmenilo strojové 
vybavenie, ktoré vám pomáha 
napĺňať víziu firmy. Je to tak? 

Nezmenilo sa len vybavenie strojové, 
ale aj priestorové. Dlhé roky pôsobila 
naša výroba v Mostovej a len dva roky 
dozadu sa nám podarilo presťahovať 
sa do nových priestorov v Šali. 

Čo sa týka produktov, základ tvoria 
priemyselné tlačoviny pre B2B sektor. 
Disponujeme však aj digitálnou 
technológiou, preto nám nerobí 
problém tlačiť i v malých nákladoch. 

Portfólio firmy sa za tie roky síce 
extrémne nezmenilo, no požiadavky 

Aká je firma micropix očami 
konateľa?

Naša spoločnosť začínala ako 
rodinná firma, ktorú sme založili 
štyria spoločne aj s mojím nebohým 
otcom. Po jeho odchode vystúpil 
z firmy jeden kolega - spoločník 
a zostali sme dvaja majitelia. 
V súčasnosti fungujeme už 13. rok 
a svoje zameranie sme od počiatku 
firmy radikálne nezmenili. 
Venujeme sa produkcii klasických 
tlačiarenských produktov, no svoju 
pozornosť zameriavame najmä 
na priemyselnú tlač, pod ktorú 
spadajú návody, manuály pre 
elektroniku, autá a podobne. 
Samozrejme, okrem tohto druhu 
tlačovín dokážeme vyrobiť aj iné, 
klasické tlačiarenské produkty, akými 
sú vizitky, knihy či plagáty.

V malom slovenskom polygrafickom svete 
pôsobí zopár dodávateľských firiem, 
ktorých kvalita služieb je pre dlhodobú 
spoluprácu rozhodujúca. Rovnako tomu 
bolo i v prípade spoločností micropix 
a Grafitec, ktorých dlhoročným vzťahom 
neotriasla ani generačná výmena 
predstaviteľov spoločností. Rozprávali 
sme sa s Karolom Bosákom, konateľom 
spoločnosti micropix.

MICROPIX 
& GRAFITEC
DLHODOBÁ 
PARTNERSKÁ 
STABILITA

22 11/2020



Micropix & Grafitec – dlhodobá partnerská stabilita

zdať tento dôvod výberu zvláštny, 
no náš vzťah s Grafitecom je veľmi 
pružný, čo je v prípade potreby 
servisu kľúčové. Okamžité vyriešenie 
nečakaného problému v krátkom 
čase je to najdôležitejšie, čo dokážete 
od dodávateľskej firmy dostať. Mali 
sme tu predtým i staršie stroje, ktoré 
nám servisoval odborník z Čiech. 
Trvalo deň, kým sme sa dohodli 
na termíne a ďalšie dva, kým prišiel. 
Teraz dokážeme problém vyriešiť 
ešte v ten deň, maximálne v deň 
nasledujúci. 

S Grafitecom spolupracujeme ešte 
od čias, kedy na mieste Gregora 
Mistríka bol jeho otec a na mojom 
mieste môj otec, takže náš vzťah nie 
je len o kvalite dodávky a servisu, 
ale i o dlhodobých vzťahoch, ktoré boli 
vybudované ešte našimi otcami. A tie 
by bolo škoda zničiť. 

Neuvažovali ste nikdy nad tým, 
že svoju pozornosť presmerujete 
na iný produkt? Že by gro vašej 
produkcie tvorilo niečo iné ako 
priemyselné tlačoviny? Je taká 
sféra, do ktorej by ste sa chceli 
dostať kvôli prípadnému zániku 
priemyselných tlačovín? 

Priemyselné tlačoviny nie sú síce 
nutnosť, ale stále potrebná vec. 
Kedysi bola ku každému televízoru 
pribalená 800-stranová brožúra 
s návodom na použitie vo viacerých 
jazykových mutáciách, dnes to 
je leaflet alebo maximálne malá 
brožúrka s informáciami. Ja sám som 
uvažoval nad tým, či má tento produkt 
perspektívu, no občas som sa dostal 
do situácií, kedy som sa bez možnosti 
internetového pripojenia potreboval 
dostať k informácii o produkte 
a hádajte, kde som ju našiel – 

v brožúre. Tento produkt by som 
prirovnal k automapám. Každý má totiž 
GPS, ale čo ak sa dostanete do oblasti 
bez signálu? Použijete mapu. Mohol 
by som pokračovať v ďalších a ďalších 
príkladoch, v ktorých mi fyzicky 
prítomná informácia na papieri dala 
väčšiu istotu ako tá digitálna. 

Čo sa týka zvažovania iných 
tlačových oblastí, bol by som 
rád, keby sme sa vedeli dostať 
hlbšie do obalových technológií. 
Uvedomujem si však, že je to 
diametrálne odlišná oblasť, v akej 
sa hýbeme a takisto technológie 
potrebné na jej vybavenie sú extrémne 
drahé. Tento druh technológie je 
takisto náročný na priestorové 
vybavenie, čo by bolo v našom 
prípade ďalšou komplikáciou. Uvidíme, 
ako sa bude vyvíjať trh aj v súvislosti 
s pandemickými opatreniami a ich 
dopadom. Ako som už spomínal, náš 
strojový park sme vždy prispôsobovali 
dopytu. Nebolo to tak, že by sme 
zakúpili stroj a čakali na zákazky. 

Načrtli ste tému náročného 
obdobia, ktoré prežívame všetci bez 
rozdielu. Aký dopad má súčasná 
situácia na váš biznis? 

Jedna vec je, že musíme 
investovať do ochranných pomôcok 
a presviedčať ľudí, že musia 
dodržiavať opatrenia. To znamená, 
že náklady sú vyššie, ale odbyt, 
bohužiaľ, nižší. Naše výrobky síce 
putujú do celej Európy, biznis však 
závisí neustále od konzumenta. 
Ak niekto nekúpi auto, či televízor, 
pokles je znateľný a v tomto roku ho 
cítime i my. Hovorí sa, že kamenné 
predajne tvoria zhruba 60 % 
objemu predaja tovaru, zvyšok tvorí 
internetový predaj, čo bolo krásne 
vidieť na našich objednávkach, ktoré 
nám v období prvej vlny pandémie 
klesli presne o 60 %. Zaujímavosťou 
je fakt, že nám stúpli objednávky 
na manuály pre televízory, čo 
znamená, že ľudia počas koronakrízy 
začali nakupovať televízory asi v takej 
miere, ako to býva pred Vianocami, 
čo je top sezóna pre tento segment 
elektroniky. Jeseň v polygrafii býva 
silná, no všetci už teraz cítime, že táto 
jeseň bude úplne iná ako ostatné. 

na produkty sa neustále menia. Práve 
kvôli tomu sme museli zainvestovať 
do nového strojového parku, 
s vybavením ktorého nám pomohla 
firma Grafitec. Bol to síce dlhodobý 
proces, pretože pri investíciách 
väčších rozmerov si musí človek 
zvážiť svoje možnosti a schopnosti, 
no podarilo sa nám dať dohromady 
slušné technologické zázemie. 
Vo svojej sfére sú naše technológie 
určite na najvyššej možnej úrovni. 

O aké technológie išlo? Čo tvorí váš 
ofsetový technologický park? 

Tým, že požiadavky na produkty sa 
neustále menia a klienti chcú brožúry 
raz falcované, potom zase lepené, 
následne vo väzbe V1, museli sme 
zainvestovať tak, aby sme všetky 
tieto požiadavky vedeli pokryť. Prvá 
technológia od Grafitecu k nám 
prišla pred zhruba siedmimi rokmi 
a posledná, najdôležitejšia, ktorá 
mala za následok kompletnú obnovu 
postpressu, sa konala dva roky 
dozadu. 

Pri týchto typoch nemalých investícií 
je najnáročnejšie zmieriť sa s tým, 
že inovácia na polygrafickom trhu 
sa hýbe míľovými krokmi a všetko, 
čo sme urobili dnes, bude už zajtra 
prekonané.

Zrejme tomu nasvedčujú 
i požiadavky trhu. 

Samozrejme. Preto našu prácu 
považujem za neustály kolobeh, 
v ktorom keď človek zarobí peniaze, 
musí značnú časť investovať 
do nových technológií. My, ako firma, 
sme sa nikdy nehrnuli do investícií 
bezhlavo a všetky naše kroky 
k obnove či doplneniu strojového 
parku boli len následkom dopytu 
zo strany našich zákazníkov. 

Aké ďalšie výhody so sebou 
priniesla táto investícia? 

Investícia do technológie Horizon 
cez Grafitec ich priniesla hneď 
niekoľko – doterajšia zákaznícka 
spokojnosť s touto značkou 
preukázala, že opätovná investícia 
do nej bude správnym krokom 
a rýchla reakcia Grafitec servisu 
v prípade potreby zase zabezpečí 
našu spokojnosť. Práve preto sme si 
vybrali Grafitec. Niekomu sa môže 

Za rozhovor poďakovala  
Marianna Cabalová 

Karol Bosák, konateľ spoločnosti 
micropix a prezident spoločnosti Horizon, 
Ejiro Hori
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