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EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v roku 2008 vyrobilo 169 titulov publikácií, z nich  
43 titulov kníh (2 v anglickom jazyku – E. Szychta z TU Radom Poľsko a J. Bajanek z FPV 
ŽU), 2 tituly v anglicko-slovenskej mutácii (V. Hlavňa – SjF ŽU a D. Turan z TnUAD 
Trenčín), 58 titulov, z nich 5 v anglickom jazyku a 3 v anglicko-slovenskej mutácii, 
z celkového počtu bolo 10 na CD, 57 titulov zborníkov, z nich 14 na CD a 11 v anglickom 
jazyku a 11 titulov  pedagogickej dokumentácie a iné publikácie, napr.: I. Turek – Ako sa veci 
hýbu, či Žilinská detská univerzita. 
Okrem vedeckej a študijnej literatúry zo študijných odborov na ŽU vydavateľstvo vo vlastnej 
réžii vydáva publikácie z regionálnych dejín mesta Žilina, obcí a organizácií regiónu 
severozápadného Slovenska, ktoré sú financované z grantov, či fondov SR, ale aj manuály pre 
KIA Motors Slovakia. Vydavateľstvo tak prispieva k plneniu vzdelávacích aktivít ŽU v meste 
i regióne. Publikácie EDIS-u  boli doteraz na knižných pultoch Panta Rhei, v univerzitných 
predajniach literatúry v Bratislave (Malé centrum), v Trenčíne, Košiciach a Prahe. Spolupráca 
začala aj s INFORM – knižným veľkoobchodom. 
 Od našich autorov očakávame aktívnejší prístup k propagácii a predaju ich publikácií na tých 
pracoviskách, s ktorými majú odborné i osobné kontakty. Na druhej strane v našej predajni 
ponúkame našim študentom široký sortiment tlačív pre ich študijné a pracovné aktivity. 
Od začiatku roka 2008 vydavateľstvu EDIS patrí aj Predajňa študijnej literatúry ŽU, 
dislokovaná v Univerzitnej knižnici ŽU čo vydavateľstvu umožňuje správať sa na knižnom 
trhu aktívnejšie ako doteraz hlavne tým, že v roku 2008 bola v predajni vykonaná 
reorganizácia skladov a predajne, aby bol prístup k publikáciám rýchlejší a prehľadnejší. Po 
vykonaní inventúry od polovice februára do konca roka 2008 bolo predaných 8668 ks 
publikácií v hodnote 1 014 635,- Sk (33 679,71 eur). K zvýšeniu predaja prispelo aj to, že 
bola zriadená dobierková služba, takže na adrese: predajnaskript@uniza.sk si študenti, 
pedagógovia aj z iných vysokých škôl ako aj odborníci z praxe objednávajú týmto spôsobom 
publikácie  z odborov ŽU. Okrem zásielok do univerzitných knižníc a knižníc ústavov či 
výrobných podnikov predajňa elektronicky poskytuje aj informácie o vydanej či 
pripravovanom vydaní publikácií. 
Okrem toho vydavateľstvo tlačí: 
Celoštátne časopisy pre redakcie sídliace na ŽU: COMMUNICATIONS – Scientific Letters 
of  the University of Žilina (rektorát), ZNALECTVO pre odbory stavebníctvo a podnikové 
hospodárstvo (ÚSI), EKONOMICKO-MANAŽÉRSKE SPEKTRUM – EMS  (F PEDaS), 
ADVANCES in Electrical and Elektronic Engineering  (EF), KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
(FŠI), MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO (SjF), STUDIES  mathematical series (PEDaS), 
CIVIL  AND ENVIRONMETAL ENGINEERING (SvF), ÚDRŽBA, časopis pre Slovenskú 
spoločnosť údržby (SjF). Okrem toho tlačí univerzitný časopis SPRAVODAJCA ŽU 
a študentský časopis ŽUŽO. 
Pre  fakulty a ostatné útvary ŽU vydavateľstvo zabezpečuje fotodokumentáciu z významných  
vedeckých a spoločenských podujatí, ktoré sa na akademickej pôde ŽU uskutočňujú 
a kopírovanie nielen vo vydavateľstve – vrátane farebných kópií, ale aj na detašovanom 
pracovisku na Veľkom diele. 
Pre ozrejmenie rozsahu prác  EDISu - vydavateľstvo má na výrobu publikácií pre potreby 
Žilinskej univerzity nemalé výrobné náklady. Veď napríklad v uplynulom roku vydavateľstvo 
vo výrobe spotrebovalo vyše 1 655 tisíc hárkov papiera formátu A3, A4, viac ako 342 tisíc 
hárkov papiera formátu A0. Predpokladáme, že si všetci uvedomujeme každoročný rast cien 
papiera pre výrobu všetkých publikácií, najmä pre farebnú tlač na propagačné materiály o ŽU. 
Náklady stúpajú pochopiteľne aj pri nákupe tlačiarenských farieb, na údržbu starších 
tlačiarenských strojov, lepidiel, nití, koženiek a nevyhnutných potrieb pre výrobu.    
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Žiaľ, na moderné strojové vybavenie, na jeho modernizáciu vydavateľstvo z rozpočtu ŽU už 
mnoho rokov nedostalo žiadne financie, pričom ide o tlač pre vzdelávacie potreby, pre plnenie 
predpokladov kvalifikačného rastu jej pedagogického zboru i celkovú reprezentáciu ŽU. V r. 
2008 fakulta PEDaS poskytla vydavateľstvu úver na zakúpenie dynamickej znášačky 
a falcovačky do knihárne, za čo fakulte patrí poďakovanie a takýto postup a podporu 
očakávame aj od ďalších fakúlt ŽU. 
Podľa počtu vyrobených publikácií, kvality polygrafických prác a technologického vybavenia  
patrí vydavateľstvu EDIS ŽU popredné miesto medzi vysokoškolskými vydavateľstvami na 
Slovensku. 
 
 


