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Tisková zpráva
PRINT STAR 2018
	
Medzinárodná súťaž tlačiarov v Bratislave	

Na rôznych fórach sa neustále spomína problém s nedostatkom pracovnej sily a nie je to inak ani v našej branži. Máme nedostatok mladých tlačiarov či knihárov, zatiaľ čo grafici sú veľmi častým „produktom“ stredných škôl. Jedinou akreditovanou školou pre duálne vzdelávanie na Slovensku v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ja Stredná odborná škola polygrafická s plnohodnotným technickým a teoretickým vybavením pre štúdium týchto nedostatkových profesií. A práve táto škola sa snaží zatiaľ za slabej podpory zamestnávateľov opäť dodávať na trh práce týchto chýbajúcich zamestnancov.
Súčasťou aktivít na zvýšenie nadšenia mladých ľudí pre krásny odbor tlačiara je aj organizácia súťaže PRINT STAR, ktorej druhý ročník sa uskutočnil na konci júna. Po minuloročnom česko-slovenskom porovnaní síl sa teraz zišla neuveriteľná medzinárodná skupina súťažiacich. K tlačiarom z Českej republiky sa pridali ich kolegovia zo Srbska, Turecka a domáci účastníci z bratislavskej školy. Odbornými garantmi podujatia boli Zväz polygrafie na Slovensku, Svaz polygrafických podnikatelů a spoločnosť Koenig & Bauer prostredníctvom svojho zastúpenia KBA CEE Praha.
Po nástupe súťažiacich a privítaní riaditeľom školy Ing. Romanom Šípom prebehlo žrebovanie súťažných otázok, poučenie o bezpečnosti práce a začala sa teoretická časť formou testu. Praktická časť spočívala z kompletného vyhotovenia zákazky – krabičky od namiešania farby cez prípravu stroja až po samotnú tlač a tiež aj výsek hotovej zákazky. Na všetko dozerali súťažní komisári – Peter Blubla (prezident Zväzu polygrafie na Slovensku), Vladimír Dvonka (odborník a pedagóg z STU v Bratislave) a tretím bol Bronislav Suchý (tlačový inštruktor a poradca spoločnosti KBA CEE). Náročný súťažný deň bol ukončený spoločnou prehliadkou Bratislavy s turistickým sprievodcom.
Sobotné ráno sa všetci účastníci zišli na vyhodnotenie súťaže. Komisári spočítali body získané za teoretické znalosti a tiež hodnotili prípravu práce, čistotu pracoviska, bezpečnosť pri práci a prirodzene aj odborné znalosti, kvalitu tlače, výseku a finálneho produktu. Víťazstvo si s miernym náskokom znova vybojovala Střední škola polygrafická z Olomouca. Obhájili teda minuloročné prvenstvo v súťaži a získali krásny pohár pre víťaza a tiež praktické ceny od KBA CEE, ktorá pripravila tiež aj darčeky pre ostatných súťažiacich.
A aký je názor samotného porotcu Bronislav Suchého z KBA CEE?
Letošní ročník soutěže PrintStar 2018 byl opět velmi povedený, zde bych chtěl projevit uznání panu řediteli Šípovi a jeho kolegům za perfektní organizací. Soutěž jako taková přináší účastníkům mnoho, ať už jde o poznání nových lidí z jiných zemí, ale například i zjištění, že jejich škola je ve srovnání s jinými ve světě velmi dobře vybavena a poskytuje jim kvalitní zázemí pro získání vzdělání v polygrafii, kdy zejména strojní  vybavení pro výuku tiskařů není běžný standard. Všichni účastníci letos přiznali, že se na soutěž pečlivě připravovali, zkoušeli si opakovaně zpracování zakázky, od jejího začátku až po dokončení a pokud by nic jiného, už toto vnímám jako velký přínos, protože hned několik dvojic účastníků se díky této soutěži během přípravy  posunuli směrem vpřed ve své odbornosti, lépe si osvojili zpracování zakázky na stroji, zkrátka umí toho víc než před soutěží, což je opravdu super, navíc ale je to  jen jeden z mnoha přínosů soutěže. Samotné vyhodnocení výsledků vůbec není snadné, protože všichni účastníci mají velké nasazení, snaží se a rozdíly mezi jednotlivými týmy  jsou velmi nepatrné, v tomto to porota nemá snadné, po velmi pečlivém sečtení bodů přece jen jeden tým měl na svém kontě o nějaký ten bod více než ostatní a k mé velké radosti letos opět vyhrála střední  polygrafická škola Olomouc. Vnitřně jsem jim fandil, kluci z této školy byli velmi dobře připraveni, z mého pohledu o kousek lépe než zbylí účastníci, takže mě jejich vítězství potěšilo. Kluci z vítězného týmu navíc už dnes působí v rámci praxe v Model obaly Opava, tato firma patří mezi lídry v oblasti výroby obalů, věřím že zde vítězové své nabyté zkušenosti v budoucnu využijí a zúročí! 
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