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Z vlny na vlnu    

Vladislav Vančura by povedal: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ 

- kríza v 2008, že táto hospodárska kríza je jedna z najhorších v novom miléniu,   
niektorí odborníci dokonca tvrdia že aj najhoršia od Svetovej hospodárskej 
krízy v tridsiatich rokoch, ešte sme netušili, že čoskoro prídu aj ďalšie krízy. 

- krízy majú cyklický charakter
- Začiatok roku 2020 nám aj dával nádej, že sme na dobrej trajektórii. Optimizmus 

podporovali aj oficiálne údaje Štatistického úradu SR za rok 2019. 

Produktivita práce z vlastných tržieb na pracovníka v Eur
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Z vlny na vlnu

- PARLAMENTNÉ VOĽBY  - 29. február 2020
- Zostavovanie novej vlády
- V polovičke marca príchod prvej vlny pandémie spojenej s COVID – 19
- Nasledovali pandémické opatrenia, karanténa, zastavenie výroby v 

niektorých odvetviach  (hrozil lockdown ?)
- Podporné opatrenia vlády pre spoločnosti zasiahnuté COVID-19

záchranný balíček pre podnikateľov za účelom 
udržania zamestnanosti

- Ku koncu roku 2020 príchod  druhej vlny pandémie
- Lockdown
- Celoplošné testovania 1.celoplošné 11/2020
- Testovanie vo vybraných okresoch 11/2020
- 2. Celoplošné testovanie - skríning 1/2021
- Testovanie v 36 „zlých“ okresoch 1/2021 

........
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Z vlny na vlnu

- Členon Zväzu polygrafie chýbali informácie (celkovo bol hlad po 
informáciách)

- Poskytovali sme informácie o pripravovaných opatreniach „just in time“

- Rozhodli sme sa pre usporiadanie dotazníkového prieskumu v polygrafickej 
branži apríl 2020 „Vplyv COVID-19 na polygrafický priemysel“

- Následne sme v decembri 2020 zopakovali dotazníkový prieskum.
- Využili sme aplikáciu SURVIO
- Využili sme databázu firiem, ktorú máme (prepress, press, postpress)
- Bolo spracovaných 19 (v druhom dotazníku 20) otázok
- Prinášame Vám výsledky z 2. prieskumu v porovnaní s prieskumom z 1. 

prieskumu
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Prvé otázky smerovali k tržbám firiem a ako ich zasiahla pandémia:

1. Q 2020 skutočnosť – prieskum december 2020

- Kým v 1. prieskume prevládal optimizmus,
tak výsledok v 2. bol horší

- Niektoré subjekty mali problém 
so zákazkovou náplňou, ale to je
sezónnosťou

PrintProgres konferencia 2021

Apríl 2020



Z vlny na vlnu

Prvé otázky smerovali k tržbám firiem a ako ich zasiahla pandémia:

2. Q 2020  skutočnosť – prieskum december 2020

- Začínajú prevládať obavy z vývoja trhu
- Prejavili sa obavy s poklesu zákazkovej 

náplne predovšetkým v segmente 11-20%
- Trh – mnohí zákazníci reagujú vyčkávaním
- Bola sťažená komunikácia so zákazníkmi
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Z vlny na vlnu

Prvé otázky smerovali k tržbám firiem a ako ich zasiahla pandémia:

3. Q 2020  skutočnosť – prieskum december 2020

- Očakávania ku koncu roku z 1. prieskumu 
boli optimistickejšie pre 3. Q  ako bola 
skutočnosť  .

- Už tradične nastupuje „vianočný trh“
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Z vlny na vlnu

Prvé otázky smerovali k tržbám firiem a ako ich zasiahla pandémia:

4. Q 2020  očakávanie – prieskum december 2020

- Očakávania ku koncu roku sú pesimistickejšie,
je to asi spôsobené pretrvávajúcou krízou 
a jej dĺžkou
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Ešte zosumarizovanie výsledkov za 1. až 4. kvartál 2020 z 2. prieskumu Pokles tržieb : 
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Ďalšia otázka smerovala k faktorom, ktoré budú ovplyvňovať pokles tržieb:

- V novom prieskume uviedlo dôvod
správanie sa trhu 70%  čo je výrazne menej
ako bolo v 1. prieskume (87%) 
TRH podržal polygrafiu

- Odsun zákaziek do zahraničia zostal na 7 %,
tak ako v 1. prieskume 
(slovenská polygrafia si udržiava konkurenciaschopnosť)

- Zhoršilo sa vnímanie podpory štátu až na 19 %
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Ďalšia časť otázok analyzovala váhu jednotlivých faktorov – vplyvov na poklese tržieb 

Škála je 0 – 10, pričom 10 znamená absolútny vplyv, 0 resp. 1 = minimálny vplyv

- Najväčší vplyv má správanie trhu 
a nedostatočná podpora štátu

- Tlak na ceny zo strany zákazníkov
- Odsun zákaziek má minimálny vplyv 

na pokles tržieb
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Ako iné dôvody na pokles tržieb, okrem daných, respondenti uviedli:

- slabá podpora zo strany štátu
- šetrenie v zmysle správania sa zákazníkov, nedostatok finančných prostriedkov
- nižšie príjmy obyvateľov
- opatrnosť klientov
- obavy zákazníkov z vývoja v ďalšom období
- vysoká daňová a odvodová zaťaženosť
- skrachovanie firiem
- vývoj 2. vlny pandémie
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Desiata otázka smerovala k vplyvu COVID krízy na zamestnanosť:

- Kým v 1. prieskume to bolo zhruba 50 na 50,    
v 2. prieskume prevládajú skôr odpovede NIE

- U zamestnávateľov pretrvala snaha o 
udržanie kľúčových zamestnancov, pretože
stále je nedostatok kvalifikovanej pracovnej
sily. Istú rolu mohol spôsobiť aj „kurzarbeit“
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Následne sme sa pýtali o aké % poklesol počet zamestnancov v roku 2020

- Prevažoval pokles na úrovni 1% čo je výrazne 
lepšie ako sa odhadovalo v 1. prieskume 
= zamestnávatelia zachovali pracovné miesta

- Pokles do 10% vykázalo (zelený a žltý stĺpec stĺpec) výrazne 
menej respondentov

- Pokles nad 10% (čo je hromadné prepúšťanie)
zostal na rovnakej úrovni
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Ako dlho potrvá, kým sa firma dostane do stavu spred krízy?

- Očakávania že firma nabehne do „starých koľají“ 
do 1 až 2 rokov zostali na úrovni prvého prieskumu 

- Prudko stúpol pesimizmus návratu 
k predkrízovému stavu (žltý stĺpec)

- Stále  8% opýtaných neočakáva negatívny 
vplyv na ich podnikanie 
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Zhoršenie platobnej disciplíny v dôsledku krízy 

- Potešiteľné je, že keď v 1. prieskume sa očakávalo 
až 78% zhoršenie platobnej disciplíny, 
ku koncu roka je to len 54 %!
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Ďalšia otázka smerovala k odhadu poklesu spotreby papiera 
do konca roku 2020 

- 70% očakávaný pokles spotreby papiera o 10 – 30%
(zelený a žltý stĺpec)  stúpol na 77%

- 5 percentný pokles (modrý stĺpec) zostal na 17 %
- Očakávaný pokles viac ako o tretinu (fialový stĺpec) 

klesol z 12% na 9%
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Opýtali sme sa na zníženie nákladov (počtu výtlačkov) v sortimente KNIHY

- 55%  očakávaný pokles od 5-10% (modrý, zelený stĺpec) 

narástol na 72%

- Očakávaný pokles o 20% (žltý stĺpec) zostal na 10 % 
- 12% očakáva pokles o 30% (ružový stĺpec)

- Očakávaný 30% pokles klesol z 22% na 17 % (oranžový stĺpec)
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Opýtali sme sa na zníženie nákladov (počtu výtlačkov) v sortimente 
ČASOPISY

- Optimizmus z 1. prieskumu kedy sa 
očakával miernejší pokles výroby časopisov  
sa nakoniec nenaplnil
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Opýtali sme sa na zníženie nákladov (počtu výtlačkov) v sortimente 
OSTATNÉ TLAČOVINY (katalógy, letáky, kalendáre ...)

- Najpesimistickejšie čakávania v tomto 
sortimente sa naplnili

- Polovina respondentov mala tretinový 
a vyšší pokles (ružový a oranžový stĺpec)
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Posledná otázka sa venovala „ohrozeniu“ printových médií elektronickými 
médiami

- Očakávania z 1. prieskumu zostali v podstate 
nezmenené aj koncom roku 2020

- Len tretina opýtaných si myslí, že elektronické 
média nahradia klasickú tlač

- Najviac sú ohrozené katalógy, letáky a návody
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Viacerí naši členovia využili daný prieskum na svoje manažérske 
rozhodovanie, kedy prístup k relevantným informáciám aj od vládnych 
predstaviteľov bol mnohokrát neskorý a niekedy aj protichodný.

Krátke oživenie ekonomiky koncom leta opäť zatienila druhá vlna 
koronavírusu. V prvej vlne bolo Slovensko zaradené medzi najmenej 
ekonomicky postihnuté krajiny v rámci Európskej únie. V druhej vlne, kedy 
počty infikovaných koronavírusom rapídne stúpli už taký optimizmus 
nevládne.

Verme, že ekonomické dopady na polygrafický priemysel budú čo najmenšie 
a celosvetové hospodárstvo ako aj ekonomika EÚ so čo najskôr dostane z 
tejto šľamastiky.
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Z vlny na vlnu

Peter Blubla
Zväz polygrafie na Slovensku

www.zpns.sk
office@zpns.sk
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