






















Od 1. augusta 2013 je Centrum polygrafi ckých služieb MV SR príspevkovou organizáciou Ministerstva vnútra.

Poskytujeme komplexné polygrafi cké služby rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvarom Mini-
sterstva vnútra Slovenskej republiky, organizáciám v zriaďovacej pôsobnosti  Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky a organizáciám, ktorým plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky funkciu zriaďovateľa.

PREPRESS
Ponúkame grafi cké návrhy a spracovanie rôznych tlačovín, letákov, brožúr, viziti ek, kalendárov, pozvánok, 
plagátov...

Spracovanie grafi ckých podkladov je plne digitalizované, čím sa minimalizuje riziko ich poškodenia alebo straty. 
Pracujeme na oboch najrozšírenejších platf ormách Windows a Apple. V procese prípravy tlače využívame naj-
modernejšie technológie digitálneho prenosu podkladov na zariadení FUJI Luxel T-6300 CTP S na tlačové platne.

PRESS
Ofsetová tlač je najvyužívanejšou a zároveň najkvalitnejšou tlačovou technikou.

Zariadenia, ktorými disponujeme pre plnofarebnú ofsetovú tlač (katalógy, brožúry, letáky, ča-
sopisy, plagáty…), sú ofsetový tlačový stroj RAPIDA 105 a POLLY 466, dvojfarebný 
ofsetový tlačový stroj POLLY 266 s maximálnym tlačovým formátom A2. Tlač s 

ochrannými prvkami sa realizuje v prevažnej miere na dvojfarebnom tlačo-
vom hárkovom stroji HEIDELBERG GTO 52, vybavenom špeciálnym 
prídavným zariadením na dokončovacie spracovanie.
Súčasťou technologického vybavenia tlačiarne sú aj zariadenia na 
jednofarebnú i viacfarebnú digitálnu tlač OCÉ Varioprint 3090 a RICOH Pro C5210s, 
ktoré sa využívajú najmä v oblasti  nízkonákladovej tlače.

POSTPRESS
Knihárske spracovanie a náležitá výstupná kontrola výrobku sú rovnako dôležité ako kvalitná príprava a tlač.

Disponujeme kníhtlačovým strojom GRAFOPRESS s prídavným zariadením na razbu hologramov a fólií, ktorý sa 
využíva najmä pri výrobe rôznych formulárov, ako aj dokladov a ďalších tlačovín.
V oblasti  knihárskeho a dokončovacieho spracovania sa využívajú zariadenia HORIZON na orezávanie, skladanie, 
perforovanie, ryhovanie a laminovanie. Vďaka strojovému vybaveniu realizujeme rôzne druhy väzieb - V1, V2, 
V3, V8, samoprepisovacie bloky číslované, stravné lístky s číslovaním.
Robíme aj špeciálne doskové väzby s horúcou razbou, na ktorú používame zlatú i striebornú fóliu, s rôznymi vý-
stužami, kovorožkami a lepením. Hotové tlačové výrobky balíme na baliacom stroji Media Mati c do zmršťovacej 
PVC fólie.
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