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Budúcnosť polygrafie? 
Automatizácia, optimalizácia 
a skracovanie pracovných časov

Tradíciu sme v redakcii neporušili ani pri výbere 
času a miesta konania. V prvý októbrový štvrtok sa 
v konferenčných priestoroch Malého Berlína v „Malom 
Ríme“ – v Trnave konal už piaty ročník tohto podujatia 
za vskutku hojnej účasti polygrafov zo Slovenska i Čiech. 
Príležitosť stretnúť sa využila vyše dvadsiatka manažérov 
z dodávateľských, ale aj výrobných spoločností, ktorá prišla 
spoločne diskutovať na témy rezonujúce odvetvím polygrafie.

Úvodné slovo spolu s poďakovaním za účasť predniesol 
riaditeľ vydavateľstva Marian Hains a ešte predtým, ako otvoril 
diskusiu k aktuálnemu dianiu v polygrafickom svete 
požiadal o slovo Tomáša Varadínka zo Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry (SIEA), ktorý predstavil možnosti 
a spôsoby, akými je možné využiť podporu agentúry SIEA 
a stať sa spoločnosťou, ktorá aplikuje inovatívne myslenie i 
vo vlastných radoch. 

O tom, že časopis PrintProgress sa za posledných pár 
rokov presadil už aj v susedných Čechách svedčí účasť 
nielen manažérov, ale aj samotného predsedu Svazu 
polygrafických podnikatelů Zdeňka Sobotu. Zhodnotil, 
že rovnako, ako na Slovensku, tak i v Čechách sú obrovské 
tlaky na ceny či už zo strany dodávateľov alebo odberateľov, 
v neposlednom rade aj z dôvodu zvyšovania minimálnej 
mzdy a neochoty mladých ľudí pracovať v odvetí. K 
tomuto názoru sa priklonil i Peter Blubla, predseda 
Zväzu polygrafie na Slovensku, ktorý taktiež upozornil 
na spomalenie ekonomiky a riziko blížiacej sa krízy. Obaja 
sa však zhodli na tom, že odvetvie polygrafie na oboch 
stranách rieky Moravy žije najmä vďaka enormnému rozvoju 
obalového priemyslu.

Názory predsedov zväzov potvrdila riaditeľka tlačiarne 
Colognia press Štepánka Líznerová, podľa ktorej sú 
mzdové náklady umelo tlačené nahor a kvôli tomu firmám 
nezostávajú rezervy na jej rozvoj. Je preto potrebné motivovať 
ľudí aj inak, ako len finančnými prostriedkami, ktoré sú pre 
úspešné fungovanie spoločnosti krátkozrakým riešením. 
Ako zástupkyňa spoločnosti na výrobu obalov objasnila 
i najnovšie trendy v oblasti ich výroby: „Obal má v živote 
človeka, ale aj v živote našej firmy nezastupiteľné miesto. 
Trend v obalovom priemysle však už nie je len o technológii 
a farebnosti, ale najmä o použitých materiáloch. Dopyt 
po biodegradovateľných materiáloch je čoraz vyšší a zákazníci 
začínajú skutočne myslieť na prírodu. Druhá stránka mince 
je to, že nie všetci sú ochotní za tieto materiály priplatiť. 
Našou najbližšou výzvou je preto vzdelávanie v tejto oblasti.“ 
K tejto filozofii eko – osvety sa priklonil i Roman Kandler, 
výkonný riaditeľ spoločnosti Martin Peroutka. Potvrdil, 
že ekologické zmýšľanie bude v najbližšej dobe nutnosťou, 
čo sa začína zatiaľ prejavovať najmä na trhoch západnej 
Európy, ktoré si vyslovené pýtajú ekologické varianty obalov. 

Potrebu osvety nielen v oblasti ekológie, ale aj odvetvia 
ako takého zdôraznili vo svojich názoroch Ľudovít Bartoš  
zo Zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov i Rudolf 
Rosskopf, generálny riaditeľ  Slovenskej Grafie. 
Ako poukázať na to, že práca tlačiara nie je špinavá a je 
perspektívna napriek tomu, že sa v niektorých tlačiarňach 
pracuje v nepretržitej prevádzke? „Rodičia jednoducho 
prestanú počúvať, ak deťom ponúkneme prax vo firme 
s nepretržitou prevádzkou. Nedávno sme žiadali do výroby 
v Slovenskej Grafii 20 učňov, ktorí, ak by sa osvedčili, mali 

Nepárny rok patrí v našom vydavateľstve už tradične podujatiu, ktorého charakter v sebe spája prvky úspešnej 
komunikácie – dialóg, riešenie problémov a v našom prípade i dobré vzťahy. Otvorená redakčná porada 
PrintProgress je práve tou najlepšou cestou, ako získať spätnú väzbu od našich partnerov, ktorým, rovnako 
ako nám, nie je trh slovenskej a českej polygrafie ľahostajný. Nebolo tomu inak ani na jej piatom pokračovaní.
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by u nás po škole zabezpečené pracovné miesto na pozícii 
tlačiara. A viete koľko sa ich prihlásilo? Traja,“ vyjadril svoju 
nespokojnosť s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.

Nielen to, čo sa deje na našom stredoeurópskom trhu 
ovplyvňuje dianie v priemysle a biznise. Touto myšlienkou 
začal svoje rozprávanie Mirko Brezňan zo spoločnosti 
TBB. Globalizáciu a partnerské prepojenie rôznych kútov 
sveta možno brať na jednej strane ako výhodné, na strane 
druhej nás rozhodnutia na opačnej strane zemegule môžu 
stáť viac, ako by sme predpokladali. Ako producent kníh 

poukázal i na to, že požiadavky zákazníkov sú síce vysoké, ale 
iba jeden z dvadsiatich dokáže rozoznať dostatočnú kvalitu 
od vynikajúcej kvality, preto nemusí hrať vždy vysoká cena 
za maximálnu kvalitu hlavnú rolu. 

Riešenie problému s ľudskými zdrojmi vidí Peter Spiesz 
z firmy Böttcher Slovenská republika v zamestnávaní 
obyvateľov východnej Európy. „V Nemecku je bežné, že 30 % 

pracovníkov vo výrobnej firme nie je nemecky hovoriacich. 
Ak teda chceme fungovať v Európe, musíme naskočiť na trend 
európskych krajín, ktorým to v biznise funguje lepšie. Ľudí 
je všeobecne málo – či už v priemysle, športe, na školách. 
Inštitúcie sa predbiehajú v získavaní pracovných síl, tak 
prečo by mal niekto študovať za tlačiara, keď mu niekoľko 
ďalších firiem núka oveľa širšie možnosti?“ Na túto myšlienku 
nadviazal Petr Jetel zo spoločnosti Xerox, ktorý však z 
vlastnej skúsenosti potvrdil, že dovoz pracovnej sily z tretích 
krajín nemusí úplne riešiť všetky problémy: „Aj v krajinách 
ako napríklad Rumunsko je problém zabezpečiť stabilné stavy 
personálnej obsluhy tlačiarní. Na naplnenie personálnych 
kapacít je v prvom rade najdôležitejšie zatraktívniť polygrafiu 
v očiach našich mladých ľudí.“ 

Na väčšiu osvetu a zatraktívnenie odvetvia apeloval i 
Peter Lauko zo spoločnosti Konica Minolta: „Odvetvie 
je potrebné propagovať. Je potrebné hovoriť o tom, čo práca 
tlačiara v sebe zahŕňa, že je to slušná práca a nie nejaký 
neperspektívny strašiak. Všetci sa sťažujeme, ale nik nerobí 
výraznejšiu osvetu polygrafickým výrobným podnikom. Áno, 
každý by bol radšej riaditeľom veľkej spoločnosti, ale koho 
budeme riadiť, keď budeme všetci riaditeľmi?“

Práca v polygrafickej výrobe je pre absolventov a 
uchádzačov o školy vo všeobecnosti menej atraktívna ako 
práca v IT polygrafii. To potvrdzuje aj neúmerne vysoký 
počet grafických škôl a grafických odborov. Kvantita i 
v tomto prípade ide miestami na úkor kvality a obrovské 
množstvo absolventov nenachádza na našom trhu uplatnenie. 
Atraktivitu polygrafie ako odvetvia vystihol úvodom svojho 
príspevku aj Tibor Nagy zo spoločnosti KBA: „Polygrafi 
- tlačiari boli niekedy šľachtou medzi remeselníkmi. Za jej 
úpadok si však môžu práve tí, ktorí ju tvoria – pri rozmachu 
online prostredia začali napríklad vydavateľstvá sprístupňovať 
obsah svojich tlačených médií zadarmo cez webové stránky 
a teraz plačú, že magazíny nik nečíta. Ako chcú prinútiť 
niekoho kúpiť to, čo je online zadarmo? Na tomto jedinom 
príklade sa dá pochopiť celý princíp.“ 

Súčasná doba je naozaj prajná iba tým, ktorí majú 
schopnosť odlíšiť sa od ostatných. Mať možnosť výberu je 
devíza všetkých zainteresovaných subjektov v obchodnom 
procese, a preto ak je niekto výnimočný, musí o sebe dať 
vedieť. I to je jednou z hlavných myšlienok našej Otvorenej 
redakčnej porady, ktorá i vo svojom piatom pokračovaní 
potvrdila, že v polygrafii je stále na čom pracovať a ak chcú 
firmy prežiť, musia sa pripraviť na nové výzvy nielen cez nové 
technológie, ale aj cez zmenu v myslení. Napriek digitalizácii 
a automatizácii je ľudský faktor v každom odvetví stále 
atraktívnym a zaujímavým elementom a ak si ho firmy budú 
vedieť udržať, majú šancu získať oproti ostatným obrovskú 
devízu. Polygrafia je odvetvie, za ktoré sa nik nemusí hanbiť 
– to bola myšlienka, ktorou sme ukončili podujatie a načrtli 
ňou headline pripravovanej budúcoročnej konferencie 
PrintProgress 2020.

Marianna Cabalová


