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Manažment spoločnosti vsadil na netra-
dičné architektonické riešenie administ-
ratívno-výrobných priestorov s uplatne-

ním moderny. Svoje predstavy zverili do rúk ar-
chitekta Ing. Alexyho ....(doplním podľa info Ing.
Alexyho)   ... vybudovaných kombináciou skla,
železa a betónu s dôrazom na funkčnosť stav-
by pre polygrafickú výrobu.

Počas našej návštevy sme sa sami presved-
čili, že stavba pôsobí efektne, reprezentačne 
a zároveň jednoducho. Niet divu, že vzbudila aj
pozornosť odbornej verejnosti, keď vo finále sú-
ťaže architektov sa v minulom roku umiestnila
na 2. mieste.... (doplním po upresnení architek-
ta)

„Uvedomujeme si“ – povedal k téme atrak-
tívnej stavby predseda predstavenstva a majiteľ
spoločnosti Ing. Marián Haborák – „že človek
strávi najpodstatnejšiu časť svojho aktívneho 
života v práci. Preto sme sa rozhodli pracovné
a sociálne podmienky pre zamestnancov do-
stať na vyššiu úroveň. Realizáciou sa nám to
podarilo a reakcie sú veľmi pozitívne – a nielen
zo Slovenska, ale aj od našich partnerov v za-
hraničí. Vychádzajúc zo skúseností, dovolím 
si povedať, že štandard, ktorý sme nasadili, je
jeden z najvyšších.“

Etis Slovakia: Hlohová 10

Keďže táto príťažlivá stavba bola vybudova-
ná na zelenej lúke, počiatočným handicapom
bolo možno menej známe prostredie a najmä
to, že Hlohová ulica v bratislavskej mestskej
časti Vrakuňa (kde sídli spoločnosť) bola vytvo-
rená len krátko pred dobudovaním stavby a pre-
sídlením firmy. Nie je ešte zakreslená v ma-
pách, nie je vo vyhľadávačoch. „Nám to však
nespôsobuje problémy“ – dodáva pán konateľ –
„pretože zákazníkov navigujeme podľa súradníc

a keďže máme dobre vybudovaný obchodný
servis, včítane regionálnych zástupcov, naši
zamestnanci chodia za zákazníkmi. Radi vo fir-
me privítame každého, či už súčasného alebo
potenciálneho zákazníka, ale v dnešnej uponá-
hľanej dobe sme ochotní prísť za zákazníkom,
vypočuť si jeho požiadavky, navrhnúť riešenie 
a uzavrieť objednávku. Časť komunikácie sa 
rieši elektronicky alebo telefonicky.“ 

Investície pre kvalitu i rast
Etis Slovakia a.s., sa špecializuje na výrobu

vysoko kvalitných grafických etikiet rôznych
rozmerov a tvarov technológiou rotačnej UV
kníhtlače, rotačnej UV flexotlače a UV sieťotla-
če. Tie vyrábajú zo širokej ponuky samolepia-
cich a nesamolepiacich materiálov, dodávané
buď v kotúčoch alebo v hárkoch na 5 výrobných
linkách. Napriek nedávnym rozsiahlym investí-
ciám manažment spoločnosti ešte v tomto roku
pripravuje investíciu do inovatívnej technológie,
jedinečnej svojho druhu v regióne strednej

Európy. „Keďže slovenský trh je veľmi malý“ –
zdôraznil v rozhovore pán majiteľ – „sme núte-
ní presadzovať sa na okolitých trhoch.
Posúvame štandard na vyššiu úroveň, čo pova-
žujem za našu výhodu v porovnaní s konku-
renčnými firmami. I keď pri rozhodovaní sloven-
ských firiem stále rozhodujúcu úlohu zohráva
hlavne cena. Kvalitu uprednostňuje zatiaľ men-
šia skupina odberateľov, ale neustále sa zväč-
šuje. Našou cieľovou skupinou sú predo-
všetkým úspešné a rešpektované firmy, ktoré 
k svojmu rastu potrebujú dynamického a spo-
ľahlivého partnera. Zaevidovali sme nárast sku-
piny zákazníkov, ktorí požadujú aplikáciu brail-
lovho písma na etikety. Taktiež sa rozširujú 
požiadavky firiem z kozmetickej brandže, vý-
robcov alkoholov, vína i ďalších sfér, ktorí poža-
dujú určitú efektnosť etikety. Tá sa dá dosiahnuť
použitím rôznych typov reliéfnych alebo efekt-
ných lakov, použitím razbových fólií s rôznymi
farebnými alebo holografickými efektmi. Ale
stále je to zanedbateľný nárast v porovnaní 
s objemom výroby na našich výrobných linkách.“ 

Partnerský vzťah so zákazníkom
Veľkou výhodou Etisu je, že spoločnosť je

certifikovaná podľa noriem ISO 9001, takže ga-
rantuje svojim odberateľom, že aj vstupné ma-

ETIS Slovakia, a.s. Bratislava tvorí etiketu úspešných firiemRast na plné obrátky
Výrobca samolepiacich grafických etikiet, ETIS Slovakia, a.s. Bratislava, 
orientovaný hlavne na priemyselných zákazníkov s požiadavkami výroby 
etikiet v státisícových až miliónových množstvách, sa od januára 2009 
„udomácnil“ vo vlastných nových priestoroch. Tým zavŕšil prvé desaťročie 
svojej činnosti a vstúpil do druhej etapy rozvoja spoločnosti s víziou stať sa 
v priebehu niekoľkých rokov najrýchlejšie rozvíjajúcou firmou v odvetví 
výroby etikiet v regióne strednej Európy. 
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teriály na výrobu sú certifikované a pochádzajú
od renomovaných spoločností, ktoré spĺňajú
najprísnejšie ekologické kritériá. Ďalším firem-
ným bonusom je vysoká produktívnosť a odbor-
nosť tímu zamestnancov, ktorí vedia zákazníko-
vi nielen poradiť, usmerniť ho, ale aj zrealizovať
jeho predstavy. Poskytujú komplexný servis.
„Pre nás nie je podstatná iba výroba etikety 
a jej expedícia“ – zdôraznil Ing. Haborák – „ale
pre zákazníka sme tu neustále. Považujeme za
svoju povinnosť zákazníka upozorniť, keď nás
tlačí do nesprávnej kombinácie materiálov, čím
môže následne nastať problém. Ak vzniknú ne-
jaké požiadavky aj pri priemyselnej aplikácii sa-
molepiacej etikety, máme skúsenosti, aby sme

mohli poradiť, máme kapacity, aby sme mohli
kvalitne vyrobiť.“ 

Bez etikety nemožno predať
Mnohí zákazníci si už uvedomili, že hodnota

etikety nie je iba v jednotkovej cene etikety (po-
dľa ktorej sa rozhodujú). Hoci etiketa je v pora-
dí poslednou súčasťou výrobku (je dôležitá až
po jeho zabalení), jej dôležitosť je daná tým, že
bez etikety producent svoj výrobok nemôže
predať. Preto v Etise vybudovali pre pracovní-
kov potrebné zázemie a zabezpečujú neustály
rozvoj v súlade s technickým pokrokom, aby
mohli garantovať výrobnú stabilitu. „Naše dodá-
vateľsko-odberateľské vzťahy budujeme na
partnerskej báze“ – dodal pán majiteľ – „a v prí-

pade potreby sme schopní reagovať takmer 
okamžite. Určite nenecháme našich odberate-
ľov v situácii, aby nemohli expedovať tovar pre-
to, že nemajú samolepiacu etiketu.“ 

Výkonné technológie
Pevné základy pre dosiahnutie kvality výro-

by v Etise, popri produktívnom tíme zamest-
nancov, poskytujú výkonné technológie, ktoré
podľa potrieb obnovujú, aby mohli na trh 
prichádzať s novinkami. Rotačné tlačiarenské
stroje pochádzajú od popredných výrobcov 
a umožňujú tlač až osemfarebných grafických
etikiet, taktiež tlač do lepidla, resp. na silikóno-
vú podložku, aplikáciu sieťotlače, kovorazby, 
lamináciu etikiet, číslovanie a rôzne kombinácie

týchto technológií. Pre záverečné spracova-
nie etikiet používajú inšpekčno-prevíjacie
stroje Rotoflex, ktoré kontrolujú kvalitu vytla-
čených produktov a následne ich finalizujú
podľa požiadaviek zadefinovaných zákazník-
mi. Zjednodušene je možné povedať, že zá-
kladom ich činností je kvalita, operatívnosť,
flexibilita, inovácie a kompletný servis pre
zákazníka.

Hoci v Etise sú zameraní na výrobu vyso-
kých nákladov etikiet, nebránia sa ani niž-
ších nákladov, ktoré zabezpečujú subdodá-
vateľsky. Úzko spolupracujú so spoločnosťou
Reprografia, ktorá je štrukturálne s nimi pre-
pojená a ktorá realizuje aj malé náklady.

Perspektívy rastu a rozvoja
Údaje o spotrebe samolepiaceho materiálu

na obyvateľa (na Slovensku sú to necelé 4 m2,
pričom štandard vo vyspelých krajinách EÚ je 
8 – 12 m2) naznačujú perspektívy obrovského
rastu v danej oblasti.Tejto šance na rast sa chy-
tila jedna z najmladších firiem vo výrobe samo-
lepiacich etikiet a prostredníctvom nových 
investícií chcú byť najrýchlejšie rozvíjajúcou sa
firmou v danom odvetví v našom regióne. Svoje
podnikanie zacieľujú na oblasť v okruhu cca
300 km od svojho bratislavského sídla. Zároveň
sa budú usilovať zaujať pozíciu lídra aj na do-
mácom trhu.

Thea Bašťovanská


