


Milan Jursa
CEO, 
Codes Creative

Vzdelanie:
SjF SVŠT, priemyselný dizajn, katedra výrobných strojov
VŠVU, ateliér grafického dizajnu

Veľ ké projekty:
SARIO, ocenená kampaň, Londýn, 
Slovakia will suit you (príchod Peugeot PSA Citroen)
Referendum o vstupe SR do EU (vizuálny koncept)
SODB – UX/UI,  dizajn užívateľského prostredia
Najkrajšia kniha Slovenska
Najlepšie výročné správy (hodnotenie Trend)

Klienti: EuroTel, Istrobanka, Komerční banka, SPP, ZSE, Slovenské  
telekomunikácie, T-Mobile, T-Com, HB Reavis, Datalan, Tempest, 
American Chamber of Commerce, Metrostav,...

Kto dnes prednáša?



O čom dnes nebudeme 
hovoriť?
Postovanie, tagovanie, zdieľanie, rating, 
návštevnosť, wireframe, html, front end, back 
end, ... slová, ktoré sa stávajú súčasťou našich 
životov a neviem ako vás, ale mna vyrušujú.
Vo firme toto všetko, samozrejme, ovládame,  
ale nemám to rád.



PPI, DPI, LPI, TIFF, EPS, formát, dráhy, tlaky, 
hĺbky, svetlá, priame farby, platne, valce, 
vlhčenie, štruktúra, znášanie, šitie, orez, trojrez, 
predsádka, sito, UV lampa…
Všetko slová, ktoré ma, naopak, upokojujú.

O čom dnes budeme 
hovoriť?



Vráťme sa do roku 1992
Taký homeoffice, to sme my mali už vtedy.  
Prvé roky sme pracovali z obývačiek a texty sme 
zalamovali aj po štedrovečernej večeri... a napriek 
tomu, z čistého amaterizmu a nadšenia, vznikla 
veľká rodina tlačiarov, fotografov, grafických 
dizajnérov a priateľských klientov… 
Krajina začala dvíhať hlavu a snívať sen.



Neboli skenery.
Neboli osvitky.
Neboli stredné a malé tlačiarne.
Neboli knihárne.
Nebol grafický papier.

Boli diapozitívy.
Boli astralóny.
Bola hárkova montáž.
Boli denzitometre.
Boli filmy, lupy.

Dobrodružstvo sa začalo
Na začiatku 90-tych rokov to vyzeralo asi takto:



Obuvnícky priemysel

Pochádzam  
z Partizánskeho. 
Moji starí rodičia 
pracovali ešte u Baťu, 
otec v ZDA, takže 
k obuvi mám blízko.

Zdroj: www.batovany.sk



Po rozklade ZDA 
začalo vznikať 
v Partizánskom a okolí 
množstvo drobných 
výrobcov obuvi.  
Niekoľko desiatok.

Aktuálny stav mnohých baťovských dielní. 
Foto: Katarína Janíčková

Obuvnícky priemysel



Z fabriky do šopy
Prví klienti boli drobučkí 
výrobcovia obuvi. 
Najčastejšie vyrábali  
v starých usadlostiach 
po okolitých dedinách. 
Ich prvé katalógy boli 
listy A4 s 12 až 20 
topánkami na stránke. 

Prvá A4 – TopArt



Z fabriky do šopy

Prvý folder – DuFi



Prvá 
veľká 
zákazka
Náš prvý katalóg
pre JAS Bardejov:
300 modelov,
32 strán + obálka



Dlžoby, kamión topánok, 
výpalníci, zavraždení 
klienti.
Z grafického dizajnéra – obchodník s obuvou.
Namiesto obchodného stretnutia – pohreb.

Prvé veľké strasti.



Na dedine v Oslanoch
Dva domčeky opreté o seba 
skrývali v sebe dve malé 
obuvnícke firmy.

DuFi a ARTRA.



Prvý katalóg pre firmu ARTRA



Prvý katalóg pre firmu ARTRA



Aktuálny katalóg pre firmu ARTRA



Čo všetko sprevádza 
katalóg dneška?
Koncept
Ilustrácia 
Fotografia
Nekonečné hodiny retuše
3D vizualizácia

Copywriting
Print management
3D animácia
Video
Web dizajn a programovanie







V prvom rade sa katalóg
zmenil na projekt

Web stránka, 
animované video, 
showreel video.



Veľkorysé predely, 3D animácia + fotografia



Veľkorysé predely



Jeden model na dvojstranu



Pohľad do vnútra firmy



Pohľad do vnútra firmy





Farebná sútlač
CMYK + PANTONE signal



MAKSYMALNA LEKKOŚĆ 
PRZY MINIMALNEJ 
OBJĘTOŚCI.

R
A

P
ID

PRO POWER GRIP

MAKSYMALNA LEKKOŚĆ 
PRZY MINIMALNEJ 
OBJĘTOŚCI.
Najniższa możliwa waga i najwyższa możliwa wydajność.

Predelová dvojstrana, poľská jazyková mutácia



POWER OF CHOICEPOWER

Vytvorenie 3D modelu, render animácie



upper hydrophobic microfiber INDUSTRY PRO 2,2 mm increases resistance and breathability

lining CLIMAX with 3D construction for unlimited air circulation and climate optimisation

insole ENERGIZER anatomical, memory polyurethane foam for added air rebound and breathability

toe cap composite, extra wide anatomical shape provides more toe room and optimum fit

sole RAPID PU.2D with exceptional lightness for energy saving

size 35 – 48

standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC

upper hydrophobic microfiber INDUSTRY PRO 2,2 mm increases resistance and breathability

lining CLIMAX with 3D construction for unlimited air circulation and climate optimisation

insole ENERGIZER anatomical, memory polyurethane foam for added air rebound and breathability

toe cap composite, extra wide anatomical shape provides more toe room and optimum fit

midsole ERGOFLEX metal-free, outstanding flexibility for natural movement

sole RAPID PU.2D with exceptional lightness for energy saving

size 35 – 48

standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

ARIO 801 673560 S1

801 673560 S1

ARIENZO 831 673560 S1 P

831 673560 S1 P

WORK & SAFETY

92 93

PRO POWER GRIP PRO POWER GRIP



Prečo  klient investuje 
do katalógu?

Pretože rozumie svojmu brandu.

Reputácia  
Relevancia  
Rezonancia   
Rozoznateľnosť   



Malé ciele 
nie sú ciele

Showreel video



300 prihlásených 
prác z CZ, HU, SK, 
AT a DE 
Získali sme pre Slovensko striebro. 
Bolo to najlepšie umiestnenie 
z nefrankofónnych krajín. 
Spolu s nami získal bronz tím 
zo spoločnosti DIW Print.

Card Coutre Award Fedrigoni



Čo je spoločný menovateľ 
týchto výrazov?

PPI, DPI, LPI, TIFF, EPS, formát, tlaky, hĺbky, 
svetlá, priame farby, platne, valce, vlhčenie, 
štruktúra, znášanie, šitie, orez, trojrez, 
predsádka, sito, UV lampa…

Vráťme sa na začiatok.



Papier



Prečo  FEDRIGONI?

Osobný prístup, zaangažovanosť v projekte, 
skvelý servis, široká škála produktov, výborné 
dodacie termíny.
Vysoká cena.
Tam kde iní vravia nie, FEDRIGONI víťazí.
Mňa osobne zaujalo, že majú už 300 rokov, že majú 4 000 druhov 
papiera a majú vlastnú distribúciu.



Prečo  K-Print?

Pretože urobia 
nemožné, 
pretože to 
s nami vydržali, 
pretože
im veríme.



Generačná výmena

Kristína Csuz Jursová
Project Manager, 
Codes Creative

Vzdelanie:
Werbe Akademie Wien
Kingston University of London – Graphic Design
DIMAQ Certified 2020, 2022

Klienti:
HB Reavis, Grafobal, SiebertTallaš, Slovenský futbalový 
zväz, Metrostav,...

Projekty:
33 Central London, Ferringdon, 
Twin City, Twin City Tower, Nivy OC, Nivy Tower, Apollo, 
CBC, Narodný futbalový štadión,...



Prečo preferujeme tlač?
Web, e-shopy, on-line sú fenomén dnešnej doby 
a hrajú svoju nezastupiteľnú úlohu, keď ale...

Katalóg zavriem, ale nezmizne. Prezentuje sa 
svojou hmotou, svojou vôňou, svojím materiálom. 
Vnímame ho všetkými zmyslami.
Ročná správa na stole v banke vzbudzuje dôveru, 
pozvánka, alebo pozdrav na krásnom papieri 
deklaruje úctu.



Budujme vzťahy

Moderná doba je dehumanizovaná. 
Najväčším omylom je najnižšia cena. 
Nenávidím tendre. 
Korporát vás vymení za 50 centov. 
Najnižšia cena je jed kreativity.
Riešením je nájsť rovnováhu.



Výtlačky 
vnímame viac 
fyzicky
Každý z farebných štvorčekov, 
ktoré vidíte, môžete vziať do ruky 
a navnímať si množstvo rozličných 
materiálov, slepotlačí a prírodných 
papierov aj po desiatkach rokov.



Jedno veľké ďakujem klientovi 
za jeho otvorenosť a nekompromisný ťah za 
kvalitou vo všetkých aspektoch, ale hlavne 
za to, že rovnako náročný je aj na seba.

Nikto nedokáže hrať sám



Nikto nedokáže hrať sám
Jedno veľké ďakujem dodávateľom
firme Fedrigoni, za osobný prístup a profesionálne 
konzultácie tlačiarni K-Print za jej nekonečnú 
trpezlivosť, nasadenie a profesionalitu
sieťotlačiarom fy Jaroš, za ich precíznosť a ochotu 
experimentovať knihárom z Martina za ich obetavosť 
a rýchlosť všetkým mojim kolegom v spoločnosti 
CODES za obrovskú nadprácu a profesionalitu.



Milujeme papier, milujeme 
vôňu farieb, milujeme zvuk 
tlačiarenského stroja.



Získali sme 
cenu pre 
slovenský 
grafický 
dizajn



Ďakujem za pozornosť.


