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Neografia verná 
menu aj značke
Martin	symbolizuje	rad	pojmov.	V	prvom	rade	je	to	patrón	mesta	a	kostola,	okolo	ktorého	pred	vyše	
sedemsto	rokmi	vznikla	osada	Villa	sancti	Martini.	No	symbolom,	ktorý	nepretržite	a	nerozlučne	
sprevádza	Martin	už	skoro	150	rokov,	je	tlačiarstvo	a	na	prvom	mieste	tlačiareň	Neografia.	Nie	je	
to	symbol	hocijaký	–	tlačiarstvo	bolo	nástrojom,	zdrojom,	urýchľovačom	aj	životodarnou	vodou	
v	procese,	ktorý	viedol	k	vzniku	Martina	ako	kultúrneho	centra	Slovákov.	Z	ekonomickej	bázy	
z	konca	19.	a	začiatku	20.	storočia	už	dnes	nejestvuje	temer	nič	–	až	na	tlačiarstvo	a	Neografiu.	Tri	
lipové	lístky	ju	dodnes	sprevádzajú	v	logu	a	stále	znova	potvrdzujú	vlastnosti,	ktorými	sa	po	stáročia	
vyznačovali	„znamenití	tlačiari“:	poctivosť,	dôslednosť	a	jemnosť.	K	tomu	pristupuje	aj	schopnosť	
a	odhodlanie	držať	krok	s	vývojom	polygrafie	a	posúvať	svoje	hranice.	

Text: Michal Beňadik | Foto: Juraj Gavura a Igor Válek

NAJVäČŠIA NA SLOVENSKu
Pred	koncom	roka	2016	dostali	mar-
tinskí	tlačiari	vzácny	darček	–	z	Ho-
landska	im	doručili	 jeden	exemplár	
unikátnej	 knihy	 Feyenoord Rotterdam 
– De Grootste. 

Ide	 (podľa	 dostupných	 informá-
cií)	 o	dosiaľ	najväčšiu	knihu	 vytlače-
nú	na	Slovensku!	V	zbierkach	Sloven-
ského	národného	múzea	v	Bratislave	
je	 ako	 najväčšia	 kniha	 nachádzajúca	

sa	na	Slovensku	evidovaná	kniha	The 
Birds of America	s	rozmermi	100	x	68	
cm,	vážiaca	15	kg	(čo	je	však	nemecký	
reprint	staršej	knihy).	Kniha	Feyeno-
ord	Rotterdam	–	De	Grootste,	ktorú	
tlačili	 v	Neografii	 a	 ručne	knihársky	
bola	spracovaná	v	Taliansku,	má	for-
mát	knižného	bloku	spolu	s	doskami	
52	x	52	cm,	hrúbku	8,5	cm	a	hmot-
nosť	takmer	30	kilogramov.	Predajná	
cena	knihy	je	neuveriteľných	990	eur!

Knihu	vytlačili	pre	holandskú	fir-
mu	 Exclusive	 art	 books	 pána	 Jana	
Bola.	 Je	 to	 reprezentatívna	 kroni-
ka	 slávneho	 holandského	 futbalo-
vého	 klubu	 Feyenoord	 Rotterdam.	
Ide	 o	 veľkoformátovú	 knihu,	 ktorá	
je	 unikátna	 nielen	 svojimi	 rozmer-
mi,	 ale	 aj	 spracovaním	 a	 prevede-
ním.	Jej	tlač	sa	uskutočnila	na	stro-
ji	 Heidelberg	 XL	 145	 a	 tlačiarmi	
bol:	Ivan	Brna,	Miroslav	Šuvada,	Ri-
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chard	Kutman	a	Pavol	Capko.	Spo-
lu	predstavovala	tlač	temer	142	ho-
dín	 práce.	 Tlačil	 sa	 takmer	 maxi-
málny	formát	papiera	103	cm	x	104	
cm.	Tento	takmer	maximálny	štvor-
cový	formát	nie	je	veľmi	obľúbený	a	
celý	proces	 tlače	 tiež	nebol	hladký.	
Pri	takom	veľkom	formáte	bolo	via-
cero	 problémov,	 ale	 od	 začiatku	 sa	
tomu	 úspešne	 venovali	 majstri	 of-
setovej	 tlače	Martin	Jurina	a	Miro-
slav	Ivaška.	Už	pred	prijatím	zákaz-
ky	sa	náročnosť	a	formát	takejto	pro-
dukcie	komunikovala	s	výrobou	(Pe-
ter	Ziman),	aby	v	čo	najväčšej	mie-
re	predišli	možným	problémom.	Zá-
kazka	obsahovala	aj	tlač	dvoch	hár-
kov	 s	oltárovým	 lomom	mimo	mo-
mentálnych	 technologických	 ob-
medzení	v	širokej	dráhe	pri	formá-
te	 145	 x	 106	 cm.	 Takže	 opäť	 išlo	 
o	formát,	ktorý	bol	testovaný	len	pri	
zavádzaní	stroja	do	prevádzky.	Tla-
čiari	sa	aj	s	touto	výzvou	popasovali	
profesionálne	a	nad	očakávanie,	čo	
vysoko	ocenil	aj	zákazník.

Boris	 Jesenský	 (vedúci	 prevádz-
ky	 na	 Sučianskej	 ulici	 v	martinskej	
časti	Priekopa)	na	margo	knihy	De	
Grootste	povedal:	„Ak chceme produ-
kovať takéto náročné reprodukcie, mu-
síme venovať výrazne väčšiu pozornosť 
prípravným procesom pred samotnou vý-
robou. Oceňujem, že aj napriek zmenám 
počas prípravy a jej náročnosti sme do-
kázali zákazku vyprodukovať efektívne. 
Zákazky takejto náročnosti určite posu-
nú všetkých zúčastnených od tlačiarov a 
majstrov až po obchodníkov k zvyšova-
niu profesionálnej odbornosti a verím, že 
čo je dnes náročné, môže byť v budúcnos-
ti štandardný výrobný proces.“

Peter	 Temniak	 (obchodník)	 do-
dal:	 „Získanie takejto zákazky zname-
nalo viac ako polročnú komunikáciu so 
zákazníkom. Museli sme ho presvedčiť 
nielen cenou a servisom, ale aj schop-
nosťou vedieť zvládnuť takýto unikátny 
projekt. V konečnom dôsledku zákazník 
vysoko ocenil výslednú tlač produktu, 
profesionálny prístup tlačiarov a zvlád-
nutie problémov, ktoré pri tlači nasta-

li. Aj vďaka prístupu všetkých zúčastne-
ných pracovníkov pri realizácii zákaz-
ky bola zákazka pre Neografiu zisková 
a znamenala pre nás nielen nové skú-
senosti, ale aj neoceniteľnú referenciu.“

Podľa	neoficiálnych	informácií	sa	
polovica	 nákladu	 knihy	 predala	 za	
prvý	mesiac!

VEĽKý KROK NA NOVý ROK
Neografia	bola	prvou	tlačiarňou	v	re- 
gióne	s	ofsetovým	hárkovým	strojom	 
formátu	B-0.	Významne	sa	tak	zvýšili	
kapacitné	možnosti	výroby	a	skrátil	
čas	realizácie	zákazky.	No	rast	kon- 
kurencie	 a	 kvalitatívne	 požiadavky	
zákazníkov	viedli	k	ďalšiemu	inves-
tičnému	 zámeru:	 kúpe	 osemfareb-
ného	 hárkového	 stroja	 od	 spoloč-
nosti	KBA.	Stroj	KBA-Rapida	145-8	
SW4	SPC	je	najmodernejším	hárko-
vým	 ofsetovým	 strojom	 tohto	 for-
mátu	na	svete.	Od	nového	zariade- 
nia	sa	očakáva	najvyššia	kvalita	(a	sta- 
bilita	kvality)	ofsetovej	tlače	a	časová	

optimalizácia	produkcie.	To	zodpo-
vedá	dnešným	požiadavkám	trhu	–	
s	väčším	objemom	zákaziek	v	men-
šom	náklade.	

Veľký	krok	na	Nový	rok.	Aj	tak	sa	
dá	obrazne	komentovať	fakt,	že	kon-
com	roka	2016	doviezlo	7	kamiónov	
nové	strojné	zariadenie	KBA-Rapida,	
ktoré	 je	označované	za	 jednu	z	naj- 
významnejších	 investícií	 desaťročia.	
Po	úspešných	skúškach	bude	stroj	od	
apríla	oficiálne	uvedený	do	prevádz-
ky	 (a	 magazín	 SLOVENSKO	 bude	
pri	 tom!).	Ak	vezmeme	do	úvahy	aj	
implementáciu	nového	 informačné-
ho	 systému	Navision-PrintVis,	Neo-
grafia	 vstúpila	 do	 roku	 2017	 vskut-
ku	 s	 významným	 potvrdením	 svoj-
ho	„erbového“	mena	–	„Nová“.	Tla-
čiareň,	ktorá	dodáva	knihy	a	časopi-
sy	do	15	krajín	sveta	a	dosahuje	roč-
ný	obrat	viac	než	53	mil.	eur,	doku-
mentuje,	že	kvalitná	a	krásna	kniha	
je	 nositeľom	kultúrneho	 kódu	 a	 vy-
slancom	Martina	i	Slovenska.	n

Tlačiari a kniha. Ivan Hyžák, Peter Temniak a De Grootste

Veľká ako futbal. Úctyhodný „oltár“ rekordnej knihy
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