
100 ROKOV 
NA POLYGRAFICKOM 
TRHU

Spoločnosť Slovenská 
Grafia a.s. si v tomto roku 
pripomína sté výročie 
nepretržitej polygrafickej 
výroby v Bratislave. Toto 
výnimočné jubileum 
nás primälo k návšteve 
generálneho riaditeľa 
Ing. Rudolfa Rosskopfa, ktorý 
nás svojimi odpoveďami 
na otázky previedol stručne 
históriou spoločnosti, 
aktuálnou situáciou ako 
aj víziou do budúcnosti.
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Významné výročie si vyžaduje 
významné podujatie. Pripravujete 
aj napriek aktuálnej nepriaznivej 
dobe osláviť 100 rokov pôsobenia 
na trhu?

Oslavu neplánujeme, pretože 
aktuálna situácia nám to nedovoľuje. 
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 
akceptovať aktuálne nariadenia 
a v rámci zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia sa vyhnúť 
hromadnému stretávaniu sa 
a veľkolepej oslave. 

Slovenská Grafia je primárne 
zameraná na merkantilnú 
a časopiseckú tlač, ktorú najviac 
ovplyvnil ekonomický lockdown. 
Aké dopady mala pandemická 
situácia na výrobu a aké opatrenia 
ste museli realizovať?

Hneď na začiatku pandemického 
obdobia, už v marci a apríli 2020 sa 
naši zákazníci, možno z objektívnych 
príčin a možno trochu unáhlene, 
rozhodli pre pozastavenie letákovej 
produkcie a niektorí povynechávali 
alebo zlúčili jednotlivé vydania 
časopisov, keďže obchody a trafiky 
boli zatvorené. Nám to spôsobilo 
výrazný pokles obratu, ktorý sa už 
nedal v roku 2020 dobehnúť. Druhá 
pandemická vlna priniesla taktiež 
neželané zmeny v marketingovej 
a obchodnej stratégii našich 
zákazníkov. Pri časopiseckej produkcii 
bola výrazne obmedzená inzertná 
spôsobilosť partnerov, a tým sa 
následne znížil počet časopiseckých 
strán. Pri letákovej produkcii sa 
niektorí zo zákazníkov rozhodli 
k radikálnemu riešeniu a pozastavili 
distribúciu do schránok, čím sa 
tiež výrazne znížil náklad letákov. 
Nevýhodou slovenského trhu je jeho 
malá veľkosť, ktorú nadnárodné 
obchodné reťazce často využívajú 
ako testovacie laboratórium. Je pre 
nich ideálne vyskúšať si niektoré novo 
nastavené marketingové stratégie 
pre svojich zákazníkov a vyhodnotiť 
si ich úspešnosť na slovenskom 
trhu, ako to aplikovať napríklad 
na veľkom nemeckom trhu, na ktorom 
by mala neúspešná marketingová 
kampaň oveľa výraznejší negatívny 
dopad. Tento rok sa našťastie počas 
lockdownu úplne všetko nezastavilo, 
takže následky a výpadky tržieb 

Slovenská Grafia oslavuje 
tento rok svoje veľké jubileum. 
Je jedným z výnimočných 
slovenských podnikov, ktoré sa 
dokázali udržať na trhu 100 rokov 
počas vojnového obdobia, 
politických zmien, hospodárskej 
krízy, finančnej krízy, ... Sto 
rokov kráčate s polygrafickými 
trendami a poskytujete stabilné 
zamestnanie. Nahliadnime teda 
do minulosti a skúste spomenúť, 
aké boli najzásadnejšie strategické 
rozhodnutia spoločnosti, aby sa 
udržala na trhu a prosperovala?

Nie som historik, ale môžem sa 
pokúsiť o zhodnotenie z môjho 
pohľadu. Vnímam tri najzásadnejšie 
míľniky, ktoré sa podieľali na zotrvaní 
spoločnosti na trhu po dlhé storočné 
obdobie. Po hospodárskej kríze 
v tridsiatych rokoch minulého storočia 
Slovenská Grafia akceptovala v tej 
dobe nastavené polygrafické trendy 
a pustila sa do masívnych investícií, 
a to do technológií ofsetu a hĺbkotlače, 
ktoré jej pomohli prekonať aj ťažké 
vojnové obdobie. Printová komunikácia 
bola významná aj v totalitnom režime 
a do polygrafie sa dosť investovalo. 
V sedemdesiatych rokoch bol 
postavený nový závod, do ktorého 
následne bolo v osemdesiatych rokoch 
masívne zainvestované do nových 
technológii. V roku 1989 bola 
spoločnosť dostatočne modernizovaná 
a konkurencieschopná, čím spĺňala 
všetky technické a technologické 
parametre, bola pripravená 
na otvorený trh a mohla sa venovať 
obchodnej činnosti. Výhodou a šťastím 
pre spoločnosť boli rozhodnutia 
kompetentných, ktorí zabezpečili jej 
kontinuálny rozvoj a napredovanie. 
Nikdy sa neprerušila investičná 
niť a stále bol vytvorený priestor 
pre podnikanie aj starostlivosť 
o zákazníkov. Tretím nemenej 
dôležitým míľnikom bolo v druhej 
polovici deväťdesiatych rokov 
20. storočia začlenenie Slovenskej 
Grafie do skupiny Grafobal Group, 
čo malo v globalizovanej Európe 
svoje prínosy. Investičný rozvoj sa 
nespomalil a podiel exportu sa udržal 
nad 50 % produkcie. So silným 
akcionárom si spoločnosť udržala 
významných zahraničných zákazníkov 
aj v tvrdom konkurenčnom prostredí, 
ktoré so sebou prinieslo toto obdobie.
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HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Tlačový stroj Compacta 918
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30. 7. 1921
vznik 
Slovenskej 
Grafie

1935
postavenie 

novej budovy 
na Lazaretskej 

ulici v Bratislave

1936
zavedenie 
hĺbkotlače

1955
inštalácia 

hĺbkotlačovej 
rotačky

1938
zavedenie 

ofsetu

1956
inštalácia 

prvej ofsetovej 
rotačky

1. 7. 1967
zahájenie 
výstavby 

nového závodu 
na Peknej ceste

1971
zahájenie 

výroby v novom 
závode na 

Peknej ceste

Snažíme sa svojim zákazníkom 
vyhovieť a poskytnúť im komplexné 
služby. Tým, že sme členom veľkej 
skupiny Grafobal Group, vieme 
kooperovať aj s inými tlačiarňami 
zo skupiny a v rámci starostlivosti 
o zákazníka mu ponúknuť 
komplexné riešenie zákaziek. 
Takto si vieme získať jeho lojalitu a 
spokojnosť. 

Kam sa uberá dnešný svet 
polygrafie? Akú má toto odvetvie 
budúcnosť? Ľudí nahrádzajú 
sofistikované, digitálne riadené 
stroje, záujem o tlačoviny 
na strane čitateľov klesá, 
nehovoriac o nástupe a prudkom 
vzraste online prostredia.

nie sú výrazné. Na druhej strane 
sme boli zaťažení zvýšenými 
nákladmi na dodržiavanie všetkých 
pandemických opatrení vrátane 
pravidelného testovania všetkých 
zamestnancov. Veľký problém v 
plynulosti prevádzky nám spôsobovalo 
aj organizovanie zásahov zahraničných 
technikov, ktorí nám robievajú 
pravidelnú údržbu strojov a poskytujú 
servisné služby. 

Ako je nastavená súčasná výrobná 
stratégia spoločnosti? Aké 
novinky pripravujete pre svojich 
zákazníkov?

Stále sa venujeme rotačnej 
tlači, na ktorú sa špecializujeme. 

Slovenská Grafia stojí na troch 
obchodných pilieroch – časopisecký 
– klasický, vydavateľský; merkantilný 
(letáky); katalógy (iný segment 
merkantilu) a návody. Časopisecký 
biznis je pod silným tlakom online – 
na jednej strane je obsahovo v silne 
konkurenčnom prostredí a na druhej 
strane vplyvom online prichádza 
o inzerciu. Malé príjmy z inzercie sa 
odrážajú na šetriacom redakčnom 
režime, čím sa stráca kvalita obsahu 
časopisu a má to negatívny vplyv 
na čitateľskú spokojnosť. Takto sa 
vytvára začarovaný kruh. Pomaly 
už badať vzburu vydavateľstiev proti 
správaniu sa veľkých internetových 
spoločností, ako sú Google, Facebook, 
...., ktoré by nemali zneužívať autorské 
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Súčasná linka CTP Kodak Magnus 5183 QuantumV s automatickým nakladaním platní.
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1. 5. 1992
návrat 
k pôvodnému 
názvu 
Slovenská 
Grafia a.s.

1996
Slovenská 
Grafia a.s. 

sa stáva 
súčasťou 

skupiny 
Grafobal 

Group

1997
ukončenie 
používania 

filmov 
v hĺbkotlači

2000
inštalácia 

prvého 
CTP

2006
inštalácia 

72-stranovej 
ofsetovej 

rotačky 
KBA C 918

2004
inštalácia 

32-stranovej 
ofsetovej 

rotačky 
Lithoman III

2011
inštalácia 

48-stranovej 
ofsetovej 

rotačky 
Lithoman III

2012
inštalácia 
64-stranovej 
ofsetovej 
rotačky 
Lithoman IV

2018
inštalácia 
32-stranovej 
ofsetovej 
rotačky 
Lithoman IV

práva a uverejňovať obsah bez nejakej 
protihodnoty. Aj keď sa tvária „len“ 
ako platforma, ktorá poskytuje obsah, 
veľkým dielom uberajú vydavateľstvám 
príjmy z inzercie, na ktorej je aktuálne 
vydavateľský biznis postavený 
a závislý. Na základe týchto vplyvov 
sledujeme, ako vydavateľstvám 
postupne ubúdajú tituly a obávam 
sa, že tento trend ešte nejakú dobu 
potrvá. Čo sa letákovej produkcie 
týka, sú tu silné, najmä potravinárske 
a nábytkárske obchodné siete, ktoré 
intenzívne využívajú túto marketingovú 
platformu. Uvidíme, dokedy bude táto 
stratégia úspešná a pre spoločnosti 
rentabilná. Tu sú jasne stanovené 
pravidlá: „koľko sa za výrobu letákov 
zaplatí a aký je z toho výsledný efekt.“ 

Ako hodnotíte nastavenú cenovú 
politiku? Dlhodobo sú ceny 
v polygrafickej výrobe stlačené 
na minimálne hodnoty. Ako na to 
reaguje Slovenská Grafia?

Mali sme tu jedného dlhoročného 
spolupracovníka, ktorý sa vyjadril, 
že nepozná iný priemyselný segment, 
kde by cena práce, keď oddelíme 
základné komoditné vstupy, 
permanentne od roku 2002 klesala. 
Ľudia v polygrafii sú životaschopní, 
vedia sa s novátorskými trendami 
popasovať, aby sa náklady a tržby 
vybalansovali. My sme si od určitého 
okamihu povedali, že by sme nemali 
byť za každú cenu najlacnejší. 
Máme zodpovednosť za ľudí, 

Na to má vplyv aj cena vstupných 
nákladov za materiál a distribúciu. 
V Európe neexistuje krajina, v ktorej 
by absentovala letáková produkcia. 
Taktiež spoločnosťou rezonujú dopady 
na životné prostredie. Kampane proti 
používaniu papiera sú zavádzajúce 
a v tomto smere papierenský 
a polygrafický priemysel trochu 
zaspal, keď sa nepustil do okamžitej 
opozície. Niektoré tvrdenia sme 
mali spoločne už dávno dementovať 
a vysvetľovať. Potláčanie papiera 
podľa mňa nie je takou ekologickou 
hrozbou, ako sa to prezentuje 
verejnosti. Polygrafia tu o päť rokov 
určite bude, ale v akom objeme 
a v akej štruktúre, sa aktuálne nedá 
predikovať.
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Časť skladacieho agregátu ofsetového stroja Lithoman IV 32-stranový

CENA NEMÔŽE 

BYŤ JEDINÉ 

A NAJDÔLEŽITEJŠIE 

KRITÉRIUM PRI NÁKUPE. 

MYSLÍM SI, ŽE TO 

POSTUPNE ZAČÍNAJÚ 

CHÁPAŤ AJ VEĽKÉ 

NADNÁRODNÉ 

SPOLOČNOSTI.

Pri tak veľkom podniku musí 
byť náročná aj starostlivosť 
o zamestnancov. Je ťažké nájsť 
a udržať si kvalitného tlačiara? Ako 
vidíte perspektívu polygrafických 
profesií, o ktoré je dlhodobo 
klesajúci záujem? Môže veľká 
spoločnosť ovplyvniť mladú 
generáciu pri výbere svojho 
budúceho povolania?

Zamestnanci musia byť 
pre priemyselnú spoločnosť najväčším 
bohatstvom. Nedostatok s odbornou 
pracovnou silou je problém a bude 
stále väčší, mladá generácia nemá 
záujem o „montérky“ a nepretržitú 
prevádzku. Je to tak celospoločensky 

ktorých zamestnávame a voči 
akcionárovi. Ponúkame kvalitu, 
komplexnosť služieb, garanciu 
výrobných a personálnych kapacít 
a zdá sa, že aj pandémia trochu 
pomohla posunúť vnímanie našich 
zákazníkov, že cena nemôže byť 
jediné a najdôležitejšie kritérium 
pri nákupe. Myslím si, že to postupne 
začínajú chápať aj veľké nadnárodné 
spoločnosti. 

Vnímate rozdiely medzi slovenskými 
a zahraničnými zákazníkmi? 
Ako bojujete s akvizíciou nových 
zákazníkov a starostlivosťou 
o tých existujúcich v aktuálnom 
svete sprevádzanom silným 
konkurenčným bojom 
a pretlakom produktov na trhu? 

Hľadáme zákazníkov, ktorí 
za jediné kritérium nepovažujú 
len cenu. 80 % zákazníkov nám 
tvorí 15 zahraničných spoločností, 
slovenské spoločnosti tiež môžu 
byť súčasťou nejakej nadnárodnej 
spoločnosti, už sa tie rozdiely 
v správaní zákazníkov vytrácajú. 
Čím je zákazník väčší, tým viac 
zvažuje aj iné kritériá. S veľkosťou 
zákazníka stúpa jeho afinita počúvať 
aj na niečo iné ako na cenu. Väčšie 
spoločnosti zvažujú riziká, ktoré 
sa môžu skrývať práve za nízkou 
cenou.

nastavené, preferujú sa iné hodnoty, 
ktoré sú masívne prezentované 
aj všetkými médiami. Nenapomáha 
to situácii s absentujúcou odbornou 
pracovnou silou. Máme tu aj odbornú 
polygrafickú školu, ktorá má 
každoročne problém zaplniť kapacity 
žiakov. Ponúkame študentom 
možnosť praxe v našej spoločnosti, 
ktorá je honorovaná, ale záujem 
zostať aj po štúdiu v tlačiarni je 
minimálny. Problém školy je možno 
aj jej lokalita. V Bratislave majú 
deti iné, atraktívnejšie možnosti 
vzdelania, ktoré preferujú pri výbere. 
A na druhej strane sú to aj zábrany 
rodičov a strach pustiť nedospelé 
deti do Bratislavy na internát. Doba 
a časy sa zmenili. Dnes mladí ľudia 
a aj rodičia preferujú získať pre svoje 
deti čo najvyššie vzdelanie a často 
aj bez pohľadu na možnosť uplatnenia 
sa s ním na trhu práce.  

Vnímate to ako slovenský fenomén 
alebo je to globálny jav, že ľudia 
takto pristupujú k vzdelaniu 
a práci?

Mám pocit, že je to fenomén hlavne 
postkomunistických štátov. Napríklad 
nemecký technik nie je svojou 
pracovnou pozíciou v montérkach 
stigmatizovaný, je hrdý na to, 
že robí pre dobrú značku, pre silnú 
spoločnosť. 
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Bubnová drôtošička Unidrum Ferag

Foto detailov reliéfu Tlačiari od slovenského sochára Ladislava Majerského pôvodne osadeného na budove 
Slovenskej Grafie na Lazaretskej ulici, v súčasnosti inštalovaného vo vstupnej hale sídla spoločnosti Slovenská 
Grafia na Peknej ceste. 

Je ťažké a vyčerpávajúce riadiť 
akúkoľvek spoločnosť, ale človek 
nežije len prácou. Ako trávite svoj 
voľný čas? Kde dobíjate energiu? 

Ja som možno nenáročný človek, 
ale pre mňa sú vzácne chvíle, ktoré ma 
naplnia energiou a kedy si viem najviac 
oddýchnuť, trávené s mojou rodinou. 
Doma si viem vyložiť nohy, vypnúť, 
uvoľniť sa, prečítať si dobrú knihu. 
V práci mám dosť adrenalínu a stresu, 
preto mi domáce prostredie vyhovuje. 
S rodinou sa cítim najlepšie. Tým, 
že mám blízky vzťah k printu, veľmi 
rád čítam a pri výbere preferujem 
historické žánre.

Za rozhovor poďakovala Zita Bukvová
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