
Časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia  •  printprogress.sk  •  1 / január-február 2012

ce
na

: 4
,8

0�
€

Kodak potopili vlastné
digitálne patenty
str. 23

Začíname testovať: 
Vreckový skener Epson
str. 29

TREND TOP 200 v odvetví
celulózy a papiera
str. 40

Búranie mýtov:

Škodí PAPIER
životnému prostrediu?

Spotrebuje sa pri výrobe 
papiera veľa energie?

Sú elektronické médiá šetrnejšie 
k životnému prostrediu než papier?

Búranie mýtov:

Škodí PAPIER
životnému prostrediu?

Spotrebuje sa pri výrobe 
papiera veľa energie?

Sú elektronické médiá šetrnejšie 
k životnému prostrediu než papier?



ROČNÍK 2012 ❘ 0112

❘ TÉMA

Adriána Kružliaková, 
manažérka marketingu v SCP PAPIER, a. s.:

Papier musí 
vyvolať aj emócie
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PAPIER V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ❘

● Načo je certifikát FSC veľkoobchodu?
Vyžadujú ho zákazníci?

- V prvom rade ide o našu spoločenskú
zodpovednosť. Nie je nám ľahostajný
nekontrolovateľný rast ťažby dreva vo svete,
odlesňovanie obrovských území, čo negatívne
ovplyvňuje životné prostredie. Z obchodného
hľadiska ho máme preto, aby sme neporušili
certifikačný reťazec od ťažby dreva až po finálny
produkt z papiera. Certifikát posilňuje aj
postavenie firmy na trhu a jej imidž, čo
preukazujú aj štatistiky. Celý systém FSC nie
je jednoduchý, ide o zachovanie neprerušeného
reťazca. Niektorí tlačiari sa mylne domnievajú,
že ak od nás kúpia certifikovaný papier, bude
mať ekologický certifikát aj ich konečný
výrobok, napríklad kniha, hoci ich tlačiareň
certifikát nemá. 

Certifikát sa udeľuje na päť rokov a každoročne
ho treba obhájiť v audite, ktorý kontroluje, 
či správne používame a šírime logo FSC, 
či evidujeme certifikované papiere oddelene
od ostatných papierov, či máme správne
doklady od certifikovaných dodávateľov
papiera, niekedy audítori aj fyzicky kontrolujú
sklady, či je
papier 
s certifikátom
umiestnený
oddelene...

● ...čo sa zrejme prejaví aj na cene...

- Papiere s certifikátom FSC sú drahšie 
o 20-30 € na tonu.

● Ak ročne spotrebujem zopár balíkov
kancelárskeho papiera, môžem byť
spoločensky zodpovedný za niekoľko
eurocentov navyše. Ale ako presvedčíte 
o spoločenskej zodpovednosti tlačiarenský
podnik so spotrebou stovák ton papiera?

- Ak si všímate reklamu výrobcov alebo
veľkoobchodov s papierom, zistíte, že u jedných
aj druhých sú ekologicky certifikované papiere
čosi ako ich vlajkové lode. A vlajkové lode sú 
v každom odvetví vrátane papierenstva vždy 
to najlepšie, najkvalitnejšie, čo dané firmy
ponúkajú. Takže je to aj o kvalite.

● Keď zákazník žiada od tlačiara čo najnižšiu
cenu finálneho produktu, môže byť dobrý 
aj ázijský no name papier.

- Áno, na slovenský trh prichádza aj papier 
z Ázie. Je lacnejší, necertifikovaný, bez značky,

Viem, 
že vzostup
elektronických
médií a prijímania
informácií online je
nezvratný proces 
a akceptujem to.
Ale zostávam
advokátkou
papiera.

“

“V slovenskej polygrafii a papierenstve
sa traduje, že ekologický certifikát
FSC k nám priniesol Harry Potter.
Súčasťou postúpenia autorských práv
britského vydavateľstva Bloomsbury
na prvé vydanie slovenského prekladu
knihy Harry Potter a Kameň mudrcov
v roku 2000 bola vraj aj klauzula, 
že kniha musí byť vytlačená na papieri
a v tlačiarni s certifikátmi FSC. 
To bola vtedy na Slovensku novinka.

Dnes si bez certifikátu FSC
nedovolí podnikať ani jedna
spoločnosť, ktorá v papierenstve
alebo v polygrafii niečo znamená. FSC
(Forest Stewardship Council – systém
certifikácie lesov a označovania
produktov, ktorý umožňuje
spotrebiteľom identifikovať drevo 
a výrobky z dreva zo zodpovedne
obhospodarovaných lesov; kontrola
dodržiavania princípov je zabezpečená
kontrolnými auditmi nezávislou
organizáciou) je na pomyselnej
stupnici ekologických certifikátov
najvyššie. Zahŕňa celý reťazec výroby
a spracovania papiera – od pestovania
lesov a náhradnej výsadby za vyťažené
drevo, cez výrobu papiera, veľkoobchod,
až po polygrafické spracovanie. 
Ak má mať napríklad kniha certifikát
FSC, musí byť jeho držiteľom aj
papierenský závod, veľkoobchodník 
s papierom a tlačiareň. O certifikát sa
musí každý článok reťazca uchádzať
samostatne.

Certifikát FSC má aj SCP PAPIER,
a. s., Ružomberok, jediný z piatich
slovenských veľkoobchodov s papierom,
ktorý má len slovenských vlastníkov.
O súčasných ekologických požiadavkách
kladených na papier sme sa zhovárali
s marketingovou manažérkou
spoločnosti Adriánou Kružliakovou.
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jeho kvalita je nestabilná. Je pre zákazníkov, ktorých zaujíma
len cena. K nášmu veľkoobchodnému servisu patrí aj vybavovanie
reklamácií. V prípade ázijskeho papiera by sme nedokázali
ponúknuť zákazníkom adekvátny servis. Navyše pri obchodovaní
s ázijskými dodávateľmi vstupuje do hry aj významné 
kurzové riziko.

● Existujú aj iné finty, ako vás môže odberateľ donútiť znížiť
cenu a pritom natoľko nehazardovať s kvalitou papiera?

- Spotreba papiera sa znížila, výrobné kapacity papierní
prevyšujú dopyt a to stláča ceny. Rok 2011 bol pre veľkoobchody
veľmi ťažký, bojovalo sa o každého zákazníka. Z toho chcú ťažiť
niektorí zákazníci, najmä tí menší. Pošlú cenový dopyt všetkým
veľkoobchodom a dostanú konkrétne ponuky. Nerozhodnú sa
však pre najlepšiu cenu, ale s konkrétnou najnižšou cenovou
ponukou sa opätovne obrátia na veľkoobchody, že aha, vaša
konkurenčná firma nám dáva takú a takú cenu, čo vy na to,
neviete s tým niečo urobiť, zľaviť? To nepovažujem za férovú hru.
Núti nás to umelo podliezť ekonomicky odôvodnenú cenu. 
V rozhovore pre váš časopis to vystihol generálny riaditeľ
Duropacku Patrick Schwab, keď takéto hry charakterizoval 
ako vytrácanie sa dobrých mravov z obchodu. Férová a čistá
obchodná hra je vypísať tender a vybrať najlepšiu ponuku, čo
však nemusí vždy znamenať aj najnižšiu cenu. Tak to fungovalo 
a malo by fungovať aj naďalej. Ceny papiera klesajú a už niet
veľmi kam ustupovať. Kým v roku 2002 bola predajná cena
papiera v priemere 1 400 € za tonu, v roku 2011 to bolo len 950 €
za tonu, čo je pokles až o 33 %. Pritom dnes sú špičkové
certifikované papiere kvalitatívne úplne inde, ako boli 
pred desiatimi rokmi.

● Okrem už spomenutého certifikátu FSC je ekologicky
zaujímavý aj recyklovaný papier. Je zaujímavý aj 
z obchodného hľadiska?

- Spotreba recyklovaného papiera každoročne stúpa vo Veľkej
Británii, v Nemecku, Rakúsku, Belgicku a vo Francúzsku. 
Je aj v našej ponuke, bohužiaľ na slovenskom trhu sa zatiaľ
neudomácnil, pretože je drahší ako bežný papier. Niekto by 
si mohol povedať, že predsa recyklovaný papier by mal byť
lacnejší, že šetrí lesy. Bohužiaľ to tak nie je. Čím vyššiu kvalitu
má recyklovaný papier, tým nákladnejšia je jeho výroba. 
To je cena za zachovanie kvality životného prostredia.

● Napriek všetkým ekologickým krokom, ktoré sa urobili 
a robia v papierenskom priemysle, mnohí prívrženci
online informácií vidia v papieri priveľkú ekologickú záťaž.
Za takmer samospasiteľné východisko považujú náhradu
papierových nosičov informácií elektronickými médiami,
internetom, čítačkami kníh...

- Ľudia si často neuvedomujú ekologickú záťaž, súvisiacu 
s výrobou elektronických zariadení a s elektronickým odpadom.
Ten v súčasnosti predstavuje najrýchlejšie rastúcu zložku
komunálneho odpadu. Papierenstvo sa dnes ekologicky
certifikuje od ťažby dreva až po konečný potlačený produkt.
Ukážte mi aspoň jeden elektronický výrobok, ktorý je porovnateľne
ekologicky certifikovaný v celom nepretržitom reťazci počnúc

ťažbou surovín na výrobu jeho súčiastok až po hotové
zariadenie. Áno, papier vytláčajú elektronické médiá. Som
však presvedčená, že papier je jednou z mála skutočne
obnoviteľných a recyklovateľných surovín, ktoré má ľudstvo 
k dispozícii. Zároveň zapája do vnímania informácií viac
zmyslov, nielen zrak. Dobre spracovaná informácia na kvalitnom
papieri vyvoláva aj pozitívne emócie.

Dnes sa najmä mladí ľudia spoliehajú na to, že si všetko
vygooglujú. Nedávno som čítala, že človek si viac zapamätá
pri čítaní tlačených informácií ako pri ich prijímaní online. 
Že pod vplyvom internetu sa zhoršuje naša pamäť, je lenivejšia,
mozog sa spolieha viac na internetové vyhľadávače. Pamätáme
si menej samotných informácií, ale viac to, kde a ako ich 
na internete nájdeme.

Bohužiaľ, papier je často prezentovaný tak, že ničí lesy.
Lenže technológia výroby papiera napreduje. Papierenský
priemysel sa správa zodpovedne. Vo veľkej miere investuje 
do všetkých oblastí výroby a ťažby surovín, aby minimalizoval
vplyv na životné prostredie. Skúste sa pozrieť do Ružomberka,
kde kedysi bolo cítiť celulózku na kilometre ďaleko. Tam sa
investovali obrovské prostriedky najmä do ochrany životného
prostredia, vrátane odstránenia nepríjemného zápachu. Navyše
ani použitý papier nie je odpad, ale surovina, ktorá sa opäť
vracia do výroby.

Viem, že vzostup elektronických médií a prijímania informácií
online je nezvratný proces a akceptujem to. Ale zostávam
advokátkou papiera.

Juraj Kopřiva
Foto: Vladimír Benko




