
FIRMA, KTORÁ 
NEINOVUJE, NEMÁ 
NA TRHU ŠANCU...
V rozhovore s Karolom Dvorčákom, majiteľom spoločnosti a synom Rastislavom 
Dvorčákom hovoríme o histórii, zmenách a víziách spoločnosti.

Tlačiareň Bardejov, s . r . o . pôsobí 
na polygrafickom trhu už dvadsaťpäť 
rokov . Začínala – podobne ako väčšina 
konkurencie – ako malá súkromná 
tlačiareň . Postupom času sa vyvinula 
v stredne veľkú ofsetovú tlačiareň, 
ktorá je vo výrobe úplne sebestačná . 
Už od jej vzniku je mottom „ústretový 
a priateľský prístup k zákazníkovi“, 
s dôrazom na kvalitu tlače vrátane 
následného spracovania .  

Investíciou do nového moderného 
5-farbového hárkového ofsetového 
stroja Rapida 76 s lakovacou 
jednotkou a novej linky Omega Allpro 
90 na skladanie a lepenie obalov 
rozširuje firma svoje kapacity, aby 
splnila existujúce požiadavky trhu 
a svoj cieľ rozvoja . 

Predstavte nám vašu spoločnosť 
a cieľ vášho biznis plánu?

KD: Tlačiareň Bardejov je 
stredne veľká spoločnosť sídliaca 
na severovýchode Slovenska 
v Bardejove . Firma bola založená 
v roku 1997 a postupne sa 
vyprofilovala z tradičnej tlačiarne 
na modernú spoločnosť ponúkajúcu 
široké portfólio služieb a produktov . 
Orientujeme sa hlavne na ofsetovú 
tlač a výrobu obalov z hladkej a vlnitej 
lepenky .

Myslím si, že tlač obalov má vyššiu 
pridanú hodnotu a väčší potenciál 
pre náš budúci vývoj ako komerčná 
tlač . Samozrejme, existujú významné 
rozdiely medzi týmito dvomi smermi, 
najmä pokiaľ ide o investície 
do vybavenia . Na výrobu komerčnej 
tlače je modernizácia spravidla menej 
častá ako pri strojoch na výrobu 
obalov . Výroba obalov je zložitejšia 
a musíte investovať do celého radu 

zariadení od predtlačovej výroby 
až po tlač, výsek, razbu, skladanie, 
lepenie a kontrolu .

Všetky stroje, ktoré teraz vidíte v našej 
firme, sú novo investované za posledné 
roky . Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu, 
dodacie lehoty aj atraktivitu balenia . 
Snažíme sa na tieto faktory reagovať 
inováciami v strojovom parku a zamerať 
sa na kvalitné služby, zušľachťovanie 
materiálov a produktov, napríklad 
využívaním efektných lakov i tvarových 
výsekov .

Dnes je naša tlačiareň vybavená 
dvomi hárkovými ofsetovými strojmi 
nemeckej produkcie (Heidelberg 
a Koenig & Bauer), zariadením CTP 
pre osvit tlačových platní, linkou 
Omega Allpro 90 pre skladanie 
a lepenie obalov, automatickým 
výsekom a strojmi pre razbu, horúcu 

38 05/2022



razbu, lamináciu, univerzálnou 
lepičkou GL1400 od švédskej Laminy 
aj množstvom doplnkových technológií, 
bez ktorých by proces výroby obalov 
nebol kompletný .

Ako najnovšia investícia posilní váš 
smer podnikania? 

KD: O výmene strojového parku 
sme uvažovali už pred piatimi rokmi, 
posledné dva roky sme venovali 
prípravám na túto zmenu . Pred 
investíciou do strojov sme absolvovali 
niekoľko kôl testov . Vo finále  sme 
sa rozhodli pre ofsetový stroj Rapida 
76 s piatimi tlačovými jednotkami 
a lakovacou jednotkou od výrobcu 
Koenig & Bauer . Konfigurácia a výbava 
stroja sú koncipované tak, aby 
zodpovedali produktovému portfóliu 
tlačiarne, čo v našom prípade sú 
obalové materiály . Navyše na mňa 
zapôsobila dôveryhodnosť značky 
a koncept služieb Koenig & Bauer .  

RD: S novou Rapidou 76 nie je 
problém potlač lepenky do 0,8 mm, 
vďaka čomu môžeme rozšíriť portfólio 
služieb aj o výrobu obalov na liehoviny, 
vína alebo e-commerce obaly . Piata 
tlačová jednotka nám umožňuje tlačiť 
priame farby (Pantone, HKS, metalické) 
ako doplnok k plnofarebnej CMYK 
tlači, čím sa znižujú náklady na zákazku 
pri jednom prechode tlačového hárku 
strojom . 

Nový tlačový stroj Rapida 76 exceluje 
aj pri povrchovej úprave . Integrovaná 
high-flow lakovacia jednotka umožňuje 
lakovanie disperzným lakom in-line 
počas tlače, ale aj kombinovanie 
viacerých lakov naraz . To nám umožní 
vytvárať lesklé aj matné a iné vizuálne 
efekty ako kreatívnu formu konečnej 
úpravy . Rapida 76 je vybavená IR 
a teplovzdušným sušením vo vykladači, 
ktoré umožňuje rýchle schnutie 
potlačených hárkov, čo umožňuje 
rýchlejšiu finalizáciu a výrazne skracuje 
termíny dodania obalov . Ovládanie 
stroja je zabezpečené cez riadiaci pult 
ErgoTronic s normovaným osvetlením 
a automatickým meraním pre riadenú 
kontrolu farieb . 

Omega Allpro 90 - linka 
pre skladanie a lepenie obalov 
zabezpečí flexibilnejšiu výrobu...

RD: Súčasťou inovácie 
a investičného plánu je aj linka 

Omega Allpro 90 . Práve ňou sme 
doplnili ponuku o výrobu nových 
typov konštrukcií obalov . Ide 
konkrétne o obaly vyžadujúce 
štvorbodové a šesťbodové lepenie, 
ktoré je na Slovensku len málo 
dostupné . Pri lepení jednobodových 
a trojbodových krabičiek dokážeme 
navýšiť kapacitu až štvornásobne 
oproti doterajšej produkcii . Dnes 
už Koenig & Bauer Rapida 76 a Omega 
Allpro 90 tvoria neoddeliteľnú súčasť 
ich výroby .

Systém LogoTronic zabezpečí 
presné dáta z tlačového stroja 
aj z lepičky.

KD: Uvedomujeme si, že aktuálne 
sa hľadajú všade rezervy vo výrobe, 
a preto sme sa rozhodli, že budeme 
investovať nielen do produkčných 
strojov, ale s Koenig & Bauer sme 
sa dohodli aj na dodávke systému 
LogoTronic, ktorý zabezpečí presné 
dáta z tlačového stroja aj z lepičky . 
Určite nám to pomôže pri budúcich 
kalkuláciách zákaziek a pravidelnom 
online prehľade o výrobe aj s použitím 
reportov generovaných z tohto 
systému .

Aké služby Tlačiareň Bardejov 
ponúka?

RD: V Tlačiarni Bardejov sa 
špecializujeme na ofsetovú tlač 
projektov do formátu B2, na výsek, 
lepenie a kompletizáciu krabičiek 
z papierovej lepenky . Trh s obalmi 
sa za posledné roky vyvíja a mení 
rýchlejšie ako kedykoľvek predtým . 
Mnoho výrobcov využíva obaly 
ako jeden zo spôsobov marketingu 
alebo komunikácie so zákazníkmi . 
Naša spoločnosť pre nich poskytuje 
odbornú prípravu štrukturálneho 
dizajnu obalov . Ide o CAD návrhy 
konštrukcií podľa katalógov ECMA, 
FEFCO, ale aj individuálne návrhy 
na mieru .

Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu, 
dodacie lehoty aj atraktivitu balenia . 
Snažíme sa na to reagovať inováciami 
v strojovom parku, dodatočnou 
úpravou a zušľachtením materiálov . 
Našou snahou je ponúknuť 
zákazníkovi širokú škálu služieb . 
Ponúkame výrobu rôznych typov 
skladačiek, e-commerce krabíc, POS 
materiálov i náročných reklamných 
tlačovín . 

Interne máme rôznych špecialistov, 
ktorí riadia príslušné oblasti produkcie . 
To znamená, že naši zákazníci 
majú spoľahlivú istotu, že jednajú 
so správnou spoločnosťou . Dlhodobo 
spolupracujeme s dodávateľmi papiera, 
s ktorými prinášame zákazníkom na trh 
nové materiály, ktoré sledujú súčasné 
trendy z oblasti trvalej udržateľnosti, 
ekológie a cirkulárnej ekonomiky . 

V súčasnosti má firma tridsať 
zamestnancov s vysokou odbornosťou 
a skúsenosťami v polygrafickom 
odbore .

Ako hodnotíte súčasný stav 
v rezorte?

KD: Toto nie je jednoduché 
odvetvie . Platí to najmä vzhľadom 
na viaceré tlaky zo strany Covid-19, 
energetickú krízu, rastúce náklady 
na suroviny a prísnejšie politiky 
ochrany životného prostredia . 
Máme veľké šťastie, pretože (TB) 
po mnohoročnom úsilí získala veľa 
dobrých zákazníkov . Tlačiarne 
a výrobcovia obalov sa musia zamerať 
na najnovší vývoj, využívať nové 
technológie na zvýšenie výrobnej 
kapacity a zníženie nákladov . Naša 
najnovšia investícia do ofsetového 
stroja a lepiacej linky je založená na 
týchto úvahách s vyššou efektivitou 
výroby a úrovňou automatizácie .

Mohli by ste sa podeliť o niekoľko 
myšlienok o tom, či umiestnenie 
v menšom meste robí tento model 
rozmanitosti relevantným?

RD: Sídlime v Bardejove, v meste, 
ktoré nám svojou polohou umožňuje 
obsiahnuť celé Slovensko aj blízke 
zahraničie . Vždy je to o spokojnosti 
a vzájomnej dohode . Produkciou 
pokrývame okolité krajiny a netradične 
aj Poľsko, hlavne Krakow . Zákazníkov 
máme dlhoročne aj vo Švajčiarsku, 
Veľkej Británii, aj v Belgicku .

A nakoniec, aká je vaša filozofia?

Nebyť drahý, zákazku spracovať 
rýchlo a vyhovieť zákazníkovi . 
Skúste u nás tlačiť a sami uvidíte, 
či dodržujeme našu filozofiu . . .

Za redakciu prajeme veľa 
objednávok a spokojných zákazníkov .

Za rozhovor poďakoval František Martančík
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