
• NAJVÄČŠIA TLAČIAREŇ KNÍH NA SLOVENSKU
• JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH ZAMESTNÁVATEĽOV V REGIÓNIE TURIEC
• STABILNÁ A SILNÁ FIRMA SO 150 ROČNOU TRADÍCIOU
• NAJMODERNEJŠIE TECHNICKÉ VYBAVENIE
• SVOJE PRODUKTY DODÁVA DO VIAC AKO 15-TICH EURÓPSKYCH KRAJÍN 

Ponúkame žiakom stredných odborných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie  
a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Staň sa členom tímu s viac ako 500 pracujúcimi v najmodernejšej tlačiarni na Slovensku.
Získaj praktické vzdelanie v odbore polygrafie a prácu v stabilnej firme.
Využi možnosť si zarobiť už počas štúdia.



INFORMÁCIE O FIRME

Spoločnosť Neografia, a. s. ponúka komplexné polygrafické riešenia v oblasti výroby kníh, časopisov, 
reklamných tlačovín a papierových obalov v najvyššom európskom štandarde kvality.

Ako silný a spoľahlivý partner sme získali dôveru v najväčších svetových vydavateľstvách ako napríklad: 
Pearson, Weltbild, Random House, Frechverlag, Reader ´s Digest a veľa iných.

Zákazníkom ponúkame široké portólio tlačových produktov a dodávame ich  
do viac ako 15 európskych krajín.

Moderné výrobné technológie a dlhodobé skúsenosti niekoľkých generácií tlačiarov sú nástrojmi,  
ktoré nám umožňujú produkovať rýchlo, kvalitne a s konkurencieschopnými cenami.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

Knihy – náročné plnofarebné publikácie vyžadujúce najvyššiu úroveň reprodukcie, farebnosti a kvality 
spracovania. Tradičné druhy väzby – tvrdá a mäkká, alebo menej štandardná – flexo väzby  
ako aj väzba špirálová.
Časopisy a katalógy – exkluzívne časopisy a katalógy z oblasti módy, životného štýlu,  
cestovania a prírody, v ktorých je bohatstvo farieb a kvalita tlače dôležitým doplnkom ich obsahu.

OCENENIA

Neografia sa zúčastňuje v súťaži Zlatá pečať každý rok. Sme hrdí na ocenenia získané  
medzi inými v nasledujúcich kategóriách:
• Kategória KNIHY – cena za excelentné spracovanie
• Kategória ČASOPISY – cena za excelentnú kvalitu
• Kategória KATALÓGY – cena za komplexné spracovanie
• Kategória NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE – cena z knihy s flexo väzbou

Neografia, a. s. Martin uzatvorila dňa 9.8.2017  
so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Martin  
Zmluvu o duálnom vzdelávaní, na základe ktorej  
bude poskytovať praktické vyučovanie  
v systéme duálneho vzdelávania  
v školskom roku 2018/2019.



MOŽNOSTI  
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA  
V TLAČIARNI NEOGRAFIA:
Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako 
súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania 
formou denného štúdia v odboroch:

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch firmy NEOGRAFIA, a. s.,  
Sučianska 39A, 03861 Martin  - Priekopa
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole  obchodu a služieb,  
ul. Stavbárska 11, 036 80  Martin.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie,  
výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:
• podnikové štipendium
• odmena za produktívnu prácu

Podnikové štipendium
Študent 1. ročníka 40€ mesačne   
Študent 2. ročníka 60€ mesačne   
Študent 3. ročníka 80€ mesačne
Študent 4. ročníka 80€ mesačne
100% výška štipendia ja naviazaná no dochádzku študenta a prospech študenta.

Odmena za produktívnu prácu
1. ročník 2,00 EUR/hod
2. ročník 2,00 EUR/hod
3. ročník 2,00 EUR/hod
4. ročník 2,00 EUR/hod

Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:
• vstupná lekárska prehliadka
• poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
• poskytnutie stravovania u zamestnávateľa 
• príspevok na dopravu

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
• pohovoru s uchádzačom,
• hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ.

Operátor 
tlače 

Polygraf 
knihár 

ISCED 3C
Stredné odborné

ISCED 3C
Stredné odborné

Maturitné
vysvedčenie
a výučný list

Výučný list

denná

denná

4 roky

3 roky



Kontakt a možnosť prihlásenia:

NEOGRAFIA, a.s.
Personálne oddelenie
ul. Sučianska 39A
038 61 Martin - Priekopa
Slovensko

Tel: +421 43 4201 467
 +421 43 4201 459
E-mail: kapustova@neografia.sk
 svabcikova@neografia.sk

Viac informácii a prihlášku  
nájdete na stránke: www.neografia.sk

Ako sa prihlásiť?

• Vyplnením tlačiva Žiadosť o duálne 
vzdelávanie v Neografii, a. s., ktoré získate na 
www.neografia.sk a jeho zaslanie na adresu:

• Neografia, a. s., Personálne oddelenie,  
Sučianska 39A, 038 61  Martin – Priekopa

• Podanie prihlášky na strednú školu, konkrétne 
Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Martin.

• Podmienkou je výber jedného z učebných  
odborov: operátor tlače alebo polygraf knihár.

Termíny podania prihlášky budú včas  
zverejnené.


