


VYDAVATEĽSTVO

Vydavateľstvo Michala Vaška
má v regióne východného Slovenska špecifické postavenie vyplývajúce z jeho 

veľkosti a kombinácie vydavateľskej a polygrafickej činnosti – všetky obdobné 

firmy s podobným vydavateľským profilom a objemom produkcie sú totiž 

lokalizované v Bratislave. Jeho jedinečnosť je aj v ucelenosti výrobného reťazca, 

pretože disponuje kompletnou predtlačovou prípravou, tlačou a potlačovým 

spracovaním zahŕňajúcim všetky typy väzieb. 

Vydavateľstvo pôsobí na slovenskom trhu už dvadsať rokov, ale začiatky jeho 

vydavateľskej činnosti siahajú až do obdobia samizdatovej tvorby, keď skupinky 

nadšencov tajne vydávali diela s náboženskou a protikomunistickou tematikou. 

V súčasnosti sa orientuje hlavne na vydávanie nekomerčných titulov, ako sú 

knihy s náboženskou tematikou či publikácie z filozofie, spoločenských vied 

alebo umenia. Ročne vydá 40 až 50 vlastných titulov a približne 400 knižných 

titulov vyrobí pre iné vydavateľstvá, školy a vzdelávacie inštitúcie. Vydáva tiež 

vlastné časopisy s náboženskou a spoločenskou tematikou – týždenník Zrno 

a štvrťročník Impulz a približne 30 periodík komerčného aj nekomerčného 

charakteru vyrobí pre svojich zákazníkov. Okrem toho viac ako 1000 zákaziek 

ročne vyrobí pre firmy a inštitúcie (samosprávu a neziskové organizácie). 

Sú to zväčšia propagačné a informačné materiály, ktorými firmy a inštitúcie 

oboznamujú trh a spoločnosť so svojimi aktivitami a produktmi.



POLYGRAFICKÉ SLUŽBY

Chcete vydať knihu alebo vytlačiť katalóg?

Neviete, ako na to? 

Máme pre vás riešenie.

Vďaka prepojeniu mnohoročných vydavateľských a polygrafických skúseností, 

dôveryhodnosti, flexibilite, orientácii na zákazníka a na hľadanie riešení jeho 

potrieb, dobrým vzťahom s dodávateľmi, odberateľmi a konkurenciou, ochote 

a kompetentnosti zamestnancov vám 

môžeme poskytnúť

komplexné služby…

… polygrafické:

• príprava a spracovanie textov
prepis textov | preklady textov do 

cudzích  jazykov | redakčné práce 

| jazykové korektúry | technická 

redakcia   

• grafické, DTP služby a príprava do tlače
grafický návrh a jeho realizácia | skenovanie | 

zalomenie stránok | kontrola | nátlačky | klasický osvit 

| CTP osvit

• tlač, potlačová úprava a zviazanie
malonákladová tlač plnofarebná aj čiernobiela 

| ofsetová tlač hárková | ofsetová tlač rotačná | 

číslovanie | lakovanie | laminovanie | kašírovanie 

| falcovanie | bigovanie | perforácia | výseky | 

slepotlač | razba | zlatenie | všetky typy väzieb

• distribúcia
doručenie zákaziek na požadované miesto 

na Slovensku alebo v zahraničí | distribúcia 

do schránok | doručovanie poštou na adresy 

z dodanej databázy | predaj cez vlastné aj 

cudzie predajné siete



… vydavateľské:

• nakladateľstvo
Poradíme vám, ako fi nancovať vydavateľské projekty. 

Máme bohaté skúsenosti s vydavateľskými projektami 

realizovanými v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. 

Vydavateľské projekty, ktoré zapadajú do profi lu nášho 

vydavateľstva, fi nancujeme z vlastných zdrojov.

• autorský zákon, autorské práva, autorské 
zmluvy
Vydanie každého titulu je potvrdené vyhotovením 

autorskej zmluvy podľa platného autorského zákona. 

V prípade, že súčasťou vydávaného diela sú textové 

alebo obrazové materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské 

práva, či už domáce alebo zahraničné, vybavíme 

potrebné licencie.

• ISBN a povinné výtlačky
V rámci poskytovania komplexných vydavateľských 

služieb ponúkame vyžiadanie ISBN, zasielanie povinných 

výtlačkov do určených knižníc a celú písomnú agendu 

s tým súvisiacu.

• platby do literárneho fondu
Odbremeníme vás od starostí súvisiacich s platbami 

zákonom stanovených poplatkov do literárneho fondu; 

tieto na základe autorskej zmluvy za vás odvedieme my.

• distribúcia do predajnej siete
Jedinečnou službou pre našich zákazníkov je priame 

prepojenie vydavateľských aktivít s distribúciou a 

predajom titulov v sieti predajní dcérskej spoločnosti 

Literatura s. r. o. Jej kníhkupectvá Litera nájdete 

v mestách na území celého Slovenska. Spolupracujeme 

tiež so všetkými väčšími predajcami kníh a veľkoskladmi. 

Zabezpečujeme kúpne a komisné zmluvy, sledujeme a 

vyhodnocujeme predaj a o všetkom informujeme autora.

VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY
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Príprava textov

Či sa už chystáte vydať knihu alebo vytlačiť katalóg vašich produktov, ich 

neodmysliteľnou súčasťou bude text.

• Prinesiete nám text na papieri?
Prepíšeme ho.

• Máte texty v cudzom jazyku?
Zabezpečíme vám ich odborný preklad.

• Alebo máte predstavu o texte len vo svojej hlave?
Naši redaktori ho za vás napíšu.

• Chcete text bez gramatických, štylistických a typografických chýb?
Urobíme všetky potrebné korektúry.

• Chcete, aby niekto dohliadol na celú prípravu textov do tlače?
Pomôže vám s tým naša technická redakcia.

PRÍPRAVA TEXTOV



Skenujeme na plošných 

skeneroch firiem Epson 

a Heidelberg a na 

bubnovom skeneri 

Howtek.

Zhotovujeme 

produktovú aj 

imidžovú fotografiu.

DTP SLUŽBY

Príďte k nám s predstavou a my ju zrealizujeme od A 

po Z: od grafických návrhov cez skenovanie, fotenie, 

farebnú úpravu obrázkov, zalomenie… až po 

konečné zhotovenie výstupného súboru, napr. PDF.

Grafické a DTP služby



PRÍPRAVA DO TLAČE

Príprava do tlače

• Pre zákazníkov z reklamného a obalového priemyslu zhotovíme litografie klasickým 

osvitom filmom na ich ďalšie spracovanie v tampónovej tlači alebo sieťotlači.

• Pre zákazníkov z polygrafie, ako aj pre vlastné tlačové zákazky nasvietime ofsetové 

tlačové platne modernou technológiou CtP.

• Ako súčasť procesu kontroly kvality zhotovujeme farebné kontrolné nátlačky.

• Pri kontrole predtlačovej prípravy používame moderné softvérové nástroje kontroly 

fontov, objektov a vyradenia, ako sú DynaStrip, PitStop, Apogee X Prepress a pod.



MALONÁKLADOVÁ TLAČ

Veľké formáty pri požiadavke 

na vysokú kvalitu (napríklad 

tlač zväčšenín fotografií 

na výstavy) tlačíme na 

zariadeniach firmy Roland 

do šírky 1400 mm a do dĺžky 

niekoľkých metrov. Plotre 

okrem tlače robia aj výrezy.

Digitálne tlačíme

čiernobiele aj farebné 

fotografie na papier do 

hmotnosti 280 g/m2 na 

najnovších zariadeniach HP, 

Xerox a Konica.  

Pomocou viacerých 

výkonných zariadení 

dokážeme nízke náklady 

kníh dodať v mimoriadnych  

prípadoch expresne, t.j. do 

24  až 48 hod., keďže naše 

zariadenia umožňujú produkt 

vytlačiť, zviazať aj orezať.

Na zvýšenie flexibility a variability našich 

služieb máme k dispozícii  široký sortiment 

natieraných (lesklých a matných) papierov pre 

digitálnu tlač. Kvalitná tlač na kvalitnom papieri 

je zárukou profesionálneho vzhľadu vášho 

výrobku.



OFSETOVÁ TLAČ HÁRKOVÁ A ROTAČNÁ

Vytlačíme pre vás čokoľvek: vizitky, 

hlavičkové papiere, tlačivá, letáky, plagáty, 

spisové obaly, vstupenky, samolepiace 

etikety, pohľadnice, kalendáre, vizuály, 

katalógy, časopisy, knihy… Tlačíme do 

formátu A1+.

Tlačový stroj je prepojený so špeciálnym denzitometrickým 

meraním výtlačku. Výsledky merania systém automaticky 

prenesie na tlačový stroj a zaručuje tak stabilnú farebnosť 

počas celého tlačového procesu. 

Veľké náklady letákov, novín a časopisov vám vytlačíme na 

headsetových „rotačkách“, ktoré vytlačený materiál vytlačia, 

vysušia v sušiacej peci, natrú silikónom kvôli lesku a sfalcujú. 



Hárky, vytlačené na hárkových strojoch až do formátu A1, sa po tlači 

spracujú na skladacích strojoch. Používame nemecké stroje Heidelberg-

Stahl a japonské stroje Horizon, vyznačujúce sa vysokou presnosťou 

spracovania hárkov.

Realizujeme všetky druhy väzieb:

V1 – spinková väzba

V2 – lepená väzba

V3 – väzba šitá drôtom

V4 – väzba šitá niťou a lepená

V8 – väzba šitá niťou a zavesená v tvrdých doskách

špirálová – väzba s točenou aj zatváracou kovovou špirálou

POTLAČOVÁ ÚPRAVA A ZVIAZANIE



ŠPECIALITY

Sme technologicky 

vybavení aj na splnenie 

špeciálnych požiadaviek 

našich zákazníkov.

Dodávame CD s potlačou, 

bookletom a obalom, 

tlačivá s ochrannými 

prvkami (napr. diplomy), 

poštové peňažné poukážky 

(ako jedna z certifikovaných 

tlačiarní Slovenskej pošty), 

karisbloky, krabičky…, 

číslujeme, bigujeme, 

kašírujeme, perforujeme, 

vysekávame, lakujeme 

lesklým aj matným lakom, 

laminujeme lesklou aj 

matnou laminovacou 

fóliou… K ponuke našich 

služieb patrí aj zdobenie 

zlatou razbou, slepotlačou, 

kovovými rožkami…

K  tradičným menším 

zákazkám patrí viazanie 

diplomoviek či oprava 

starších kníh.



Každý výrobok prejde 

niekoľkonásobnou dôkladnou 

výrobnou kontrolou, samozrejmosťou 

je meranie denzitometrom, 

spektrometrom, vyhodnocovanie 

meraní v PC a následná korekcia tlače.

Finálnou kontrolou už hotového 

výrobku je takmer vylúčené 

dodanie nekvalitného výsledného 

produktu. Kontrola je prísne adresná. 

Samozrejmosťou je dodanie tlačovín 

zabalených v ochrannej fólii, 

chránených tak pred mechanickým 

poškodením a inými vplyvmi, ktoré  

znižujú kvalitu výrobkov.

KONTROLA KVALITY A BALENIE



A to je všetko? Nie.

Máte problém nájsť vhodný 

skladovací priestor? 

Potrebujete veľké auto na 

odvoz? Hľadáte vhodnú 

distribučnú firmu? Nemáte 

časové, priestorové a výrobné 

kapacity na vypisovanie adries 

a nosenie zásielok na poštu? 

Poznáme riešenie. Máme 

uzatvorené zmluvy so 

Slovenskou poštou 

a distribučnou sieťou 

MediaprintKapa o zľavách 

pri podávaní periodických 

zásielok.

Máme sklady, autá aj 

špeciálne zariadenie na 

balenie časopisov.

Váš výrobok na požiadanie 

uskladníme, podľa požiadaviek 

zabalíme, odvezieme alebo 

dodáme na poštu.

PRESKLADNENIE, DOVOZ, DISTRIBÚCIA



PREZENTAČNÉ A REKLAMNÉ SLUŽBY

Prezentácia a reklama

Knihu nestačí vydať a výrobok nestačí zhotoviť, treba ich aj predať, a to znamená aj 

správne uviesť na trh a oboznámiť s nimi verejnosť.

Vašim aktivitám zabezpečíme profesionálnu prezentáciu od návrhu loga 

a designmanuálu cez grafické návrhy, ich realizáciu až po zabezpečenie kultúrnych 

podujatí a súvisiacich propagačných materiálov.

Poskytneme vám aj naše dlhoročné skúsenosti s prípravou vydavateľských 

projektov, vydávaním a uvádzaním knižných titulov na trh napríklad formou 

mediálnych prezentácií či vernisáží spojených s čašou vína (coupe de champagne) 

a vlastnú sieť predajní kníh Litera.



A NIEČO NAVYŠE…

Tlačový stroj Xerox DocuColor 8000 je jediným svojho druhu na Slovensku. Predstavuje 

najvyššiu kategóriu v rámci vysokoprodukčných digitálnych zariadení. Vyznačuje sa 

bezproblémovou tlačou vyšších gramáži až do 300 g/m2, formátu A3++ a bezproblémovou 

tlačou plôch, obsahuje funkciu registrácie (pasovania) A a B strany, autokalibráciu v procese 

tlače zabezpečujúcu minimálnu odchýlku δE vo farebnosti v celom náklade, tlačí mikrotexty, 

špeciálne ochranné znaky (pri natočení výtlačku sa objavia iné motívy a výtlačky sa stávajú 

nekopírovateľnými), variabilné dáta v plnej rýchlosti (adresná tlač) a pod. 

Tlačový stroj Hewlett Packard Indigo 5500, taktiež jediný na Slovensku, realizuje digitálnu 

tlač nerozoznateľnú od ofsetovej tlače, tlač na substráty až do 400 g/m2, ale predovšetkým 

tlač popri CMYK-u aj Pantone farbami. Spája tak v sebe výhody ofsetovej a digitálnej 

tlače, teda kvalitu ofsetu a variabilitu digitálu.  Maximálne potlačiteľný formát je A3++ a 

jedinečnosťou je tlač bielou farbou aj na kreatívny papier.



Preto si nás naši zákazníci vybrali…

1. Poradíme vám, ako zarobiť či ušetriť
Skúsenosti z prepojenia vydavateľských 

a polygrafických činností nám umožňujú 

kvalifikovane poradiť: v odhade nákladu, 

v požadovanej kvalite, v druhu spracovania, 

v načasovaní termínov, v propagácii 

a v mnohých ďalších faktoroch ovplyvňujúcich 

celkový efekt vášho projektu; optimalizácia 

celého nápadu môže výrazne zvýšiť šance na 

jeho úspech.

2. Použijeme tlačovú techniku 

najvhodnejšiu pre vašu zákazku
Rôzne technológie výroby sú vhodné pre 

rôzne typy zákaziek. Napríklad pri veľkom 

náklade je rotačná tlač výhodnejšia ako 

hárková či digitálna. Ak dodávateľ disponuje 

iba jedinou technológiou, nemá možnosť 

voľby. Naša firma disponuje všetkými bežne 

používanými tlačovými technikami, a tak 

výber tej najvhodnejšej ušetrí vaše peniaze.

3. Prispôsobíme sa vašim 

rozpočtovým požiadavkám
Disponujeme vysokokvalitnými strojmi, 

ktorých cena sa musí rozpočítať do ceny 

zákazky. Zákazník si tak môže vybrať 

štandardnú cenu s vysokou kvalitou alebo 

štandardnú kvalitu s veľmi priaznivou cenou.

4. Dohodneme s vami 

optimálny termín dodania
Niekedy rozhoduje termín viac ako cena, 

niekedy je to naopak. Vďaka našim výrobným 

kapacitám vieme ponúknuť aj expresný termín, 

ale aj bežné dodacie lehoty za bežnú cenu.

5. Zaručujeme sa za celú zákazku
Naším cieľom je spokojný zákazník 

a profesionálny produkt. Vďaka úplnému 

reťazcu polygrafických služieb pod jednou 

strechou sa za vašu zákazku môžeme zaručiť 

od jej zadania až po jej konečnú realizáciu 

a jej doručenie na miesto dodania. 

6. Máme skúsenosti, 

a tie sa nedajú preskočiť
Po dvadsiatich rokoch na trhu máme 

skúsenosti s rôznymi typmi zákaziek, 

zákazníkov a projektov. Získavate tak záruku, 

že svoju zákazku zveríte skúsenému tímu 

odborníkov.

7. Šetríme váš čas
Jedinečnosť a konkurenčná výhoda našej 

ponuky je v prepojenom reťazci komplexných 

polygrafických služieb súvisiacich 

s realizáciou akejkoľvej vašej zákazky počnúc 

poradenstvom a konzultáciami a končiac 

preskladnením zákazky, dovozom či 

distribúciou. 

• prinášame komplexné riešenia
PRE VAŠE VYDAVATEĽSKÉ

A TLAČOVÉ PROJEKTY

VYDAVATEĽSTVO 

MICHALA VAŠKA

• vyrábame v optimálnom pomere
CENA | TERMÍN | KVALITA

Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO, Košická 44/a, 080 01 Prešov, Slovenská republika
tel./fax: +421 (0) 51 771 14 07, 77 10 097, mobil: +421 (0) 905 91 85 64, e-mail: vmv@vmv.sk

IČO: 31 291 228, DIČ: 1020746694, IČ DPH: SK1020746694


