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13  EDIS – vydavateľské centrum 

13.1 Všeobecné informácie 

13.1.1 Adresa: 

Žilinská univerzita v Žiline 

EDIS - vydavateľské centrum  

Univerzitná 8215/1, blok HB 

01026 Žilina 

13.1.2 Riaditeľka: 

Ing. Alena Michálková 

tel: 041-513 49 00 

e-mail: alena.michalkova@uniza.sk, edis@uniza.sk 

 

EDIS – vydavateľské centrum (ďalej len „EDIS“) pôsobí na UNIZA už tri desaťročia. Počiatky, pôvodne 

reprografického oddelenia, sa spájajú s iniciatívou rektorov – prof. Puškára a prof. Kluvánka. Najskôr 

bolo reprografické oddelenie priradené k oddeleniu pre vzdelávanie, ktoré viedla a budovala PhDr. 

Renáta Švarcová. Už v apríli roku 1990 sa z reprografického oddelenia, ktoré primárne slúžilo ako 

rozmnožovňa, stalo edičné stredisko s vydavateľským oprávnením. Začala sa realizovať redakčná 

práca vrátane DTP spracovania a v roku 1990 bolo vydaných prvých sedem titulov skrípt. 

Z edičného strediska sa postupne stalo univerzitné vydavateľstvo. Tento vývoj bol zavŕšený po 

formálnej stránke zmenou názvu na EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline a zriadením 

samostatnej právnickej osoby – rozpočtovej organizácie od 1. 2. 1998. Významným technologickým 

medzníkom bolo zakúpenie ofsetového tlačiarenského stroja Heidelberg pre farebnú tlač v roku 1999. 

Od 1. 1. 2005 sa EDIS opäť stáva organizačnou súčasťou UNIZA. Od roku 2008 sa pridáva 

k polygrafickej a vydavateľskej činnosti aj činnosť predaja, otvára sa prvá vlastná predajňa študijnej 

literatúry v budove univerzitnej knižnice. Od roku 2014 je v prevádzke aj druhá predajňa EDIS shop 

v budove rektorátu, kde sa okrem publikácií predávajú aj propagačné predmety UNIZA. K ďalšej zmene 

názvu došlo v roku 2015, kedy sa rozhodnutím akademického senátu UNIZA mení názov na EDIS – 

vydavateľské centrum.  

Podľa počtu vyrobených publikácií, kvality polygrafických prác a technologického vybavenia patrí EDISu 

popredné miesto medzi vysokoškolskými vydavateľstvami na Slovensku. Podľa štatistiky vydaných 

neperiodických publikácií zisťovanej SNK patrí EDIS dlhodobo medzi 20 najväčších vydavateľov čo do 

počtu vydávaných titulov. EDIS je dlhoročným členom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR. Rok 

2020 bol uzatvorený číslom 4 660, čo predstavuje celkový počet vydaných publikácií od vzniku EDISu. 

mailto:alena.michalkova@uniza.sk
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Napriek turbulentnému roku 2020, ktorý bol poznačený najmä koronakrízou, EDIS dokázal realizovať 

mnohé vydavateľské projekty, prispôsobil sa novej situácii a zvládol tak ťažké obdobie aj s uspokojivými  

finančnými výsledkami. 

13.1.3  Dôležité udalosti a fakty v roku 2020 

 Pripomenutie 30. výročia založenia EDISU  

 Zavedenie možnosti elektronickej platby pre študentov prostredníctvom eMANY za služby tlače 

a viazania záverečných prác 

 Nárast počtu zrealizovaných a vybavených objednávok publikácií prostredníctvom e-shopu na 

610, t. j. o viac ako 100 % oproti predchádzajúcemu roku 

 Pre UNIZA a aj externých zákazníkov vydaných celkom 104 titulov publikácií 

 Zaobstaranie výkonnejšieho laminovacieho zariadenia Foliant Vega 400A 

 Účasť na Žilinskom literárnom festivale – ako vystavovateľ 

 Zveľadenie nového átria vysadením rastlín, stromčekov a osadením nových lavičiek 

 Vydanie prvej publikácie vo forme USB (K. Matiaško a kol.: Rýchly vývoj dátových modelov 

a aplikácií v prostredí Oracle Apex) 

 Vydanie samostatnej brožúry – Správa o činnosti EDIS – vydavateľského centra 

 Najpredávanejšou knihou roka 2020 z publikácií vydávaných pre UNIZA bola publikácia 

FPEDAS autorov P. Böhm a kolektív: Matematika. Zbierka úloh pre 1. ročník FPEDAS 

 Zrealizovaných cca 2 000 objednávok na väzbu záverečných prác s rekordnými tržbami za túto 

službu vo výške 53 000 € 

 Vo vedeckom časopise Komunikácie publikovaných 70 článkov od 242 autorov zo Slovenska 

i zahraničia 

 V univerzitnom časopise Spravodajca zriadené 2 nové rubriky – Rektorát informuje a Anketa 

 Pre SjF začiatok tlače nového vedeckého časopisu: Smart Manufacturing Engineering 

 V EDIS shope začiatok predaja jednorazových, ale i bavlnených rúšok s potlačou loga UNIZA 

13.2 Vydavateľská činnosť 

Prijaté rukopisy monografií, učebníc, skrípt a ostatných tlačovín dostávajú svoju prvú podobu 

v redakciách vydavateľstva.   

V rámci vydavateľských služieb EDIS zabezpečuje: 

 redakčné spracovanie rukopisov, 

 jazykové korektúry vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií a odborných knižných 

publikácií vydávaných v slovenskom jazyku, 

 výpočet AH a VH, 

 pridelenie ISBN a ISMN pre publikácie UNIZA aj externých zákazníkov v spolupráci so SNK, 

 agendu pridelenia ISSN pre univerzitné časopisy Spravodajca UNIZA a Komunikácie, 

 štatistiku o neperiodických publikáciách pre MK SR a celkovú evidenciu vydávaných 

publikácií, 
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 typografické a grafické práce spojené s predtlačovou prípravou publikácií vrátane návrhov 

obálok publikácií, grafických návrhov letákov, plagátov, brožúr, vizitiek a pod., 

 poradenskú činnosť pre autorov publikujúcich na UNIZA vo veci prípravy rukopisov, 

 kompletné redakčné a grafické spracovanie periodík Spravodajca UNIZA a vedeckého 

časopisu Komunikácie vrátane expedície a archivácie vo fyzickej a elektronickej podobe. 

 

Neperiodická literatúra 

V roku 2020 vydal EDIS celkom 104 titulov neperiodických publikácií pre UNIZA a aj externých 

zákazníkov. Pre UNIZA bolo podľa edičného plánu vydaných 48 titulov učebníc a monografií 

s nákladom 5 551 výtlačkov. Priemerný náklad tohto typu publikácií bol 116 výtlačkov. 

Tab. č. 1 

Zoznam vydaných monografií, učebníc a odborných knižných publikácií za rok 2020 

Fakulta/Autor Názov 
Počet 

strán 
ISBN Náklad 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Bartošová, V. a kol. Finančný reporting a analýza 213 978-80-554-1661-8 120 

Bugaj, M. Aeromechanics 1 193 978-80-554-1675-5 100 

Čerňan, J., Hocko, M. Turbínový motor l 334 978-80-554-1673-1 50 

Galieriková, A., Dávid, 

A. 

Bezpečnostné postupy pri vzniku 

mimoriadnych udalostí vo 

vnútrozemskej plavbe 

127 978-80-554-1730-1 100 

Kubasáková, I. a kol. 
Logistika pre zasielateľstvo a 

cestnú dopravu 
306 978-80-554-1700-4 200 

Majerová, J. a kol. Manažment značky 193 978-80-554-1638-0 101 

Vaculík, J. 
Od Bella k Alexe, história a vývoj 

hlasovej komunikácie 
205 978-80-554-1713-4 50 

Vaculík, J. Systémy riadenia prístupu 163 978-80-554-1726-4 100 

Strojnícka fakulta 

Bronček, J. a kol. Technologickosť konštrukcií 218 978-80-554-1724-0 200 

Brumerčík, F.,  

Gajdošík, T. 
Konštruovanie IV 120 978-80-554-1734-9 50 
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Jandačka, J. a kol. 
Spaľovanie biomasy s nízkou 

teplotou taviteľnosti popola 
227 978-80-554-1639-7 100 

Krajčovič, M. a kol. 
Rozšírená realita a jej využitie v 

priemyselnom inžinierstve 
237 978-80-554-1697-7 100 

Madaj, R. Aditívne technológie 218 978-80-554-1685-4 50 

Málik, L. a kol. 
Výpočet prevodov pre pohon 

dopravných a mobilných strojov 
564 978-80-554-1691-5 100 

Medvecký, Š. a kol. 
Bionika a inovácie technických 

systémov 
220 978-80-554-1711-0 300 

Moravec, J. 

Experimentálne skúmanie 

tuhnutia a tvorby dutín v 

kováčskych ingotoch 

100 978-80-554-1649-6 70 

Moravec, J. a kol. Prášková metalurgia 128 978-80-554-1692-2 100 

Moravec, J. a kol. Technológia 1 408 978-80-554-1731-8 300 

Nosek, R. a kol. 
Konvenčné a nekonvenčné 

chladiace technológie 
114 978-80-554-1669-4 50 

Sága, M., Vaško, M. 
Základy konštrukčnej 

optimalizácie 
206 978-80-554-1501-7 120 

Šimon, J. Krivky a krivkové integrály 335 978-80-554-1723-3 50 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Čáp, I. a kol. Vlnové procesy 279 978-80-554-1642-7 100 

Gutten, M. a kol. 
Analýza stavu transformátorov a 

ich materiálov 
75 978-80-554-1648-9 100 

Koňarik, R. a kol. Jednovetvový maticový menič 164 978-80-554-1721-9 100 

Otčenášová, A.,  

Repák, M. 

Estimácia vybraných parametrov 

kvality el. energie v distribučnej 

sieti 

145 978-80-554-1645-8 100 

Rástočný,K., Balák, J. 

Kvantitatívne hodnotenie integrity 

bezpečnosti elektronických 

systémov súvisiacich s 

bezpečnosťou 

161 978-80-554-1646-5 75 

Stavebná fakulta 
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Bujňák, J., Bujňáková, 

P. 
Mosty – Koncepcia a konštrukcia  180 978-80-554-1634-2 200 

Decký, M. a kol. 
Cementobetónové vozovky a 

spevnenia dopravných plôch 
401 978-80-554-1664-9 100 

Drusa, M. a kol. 
Moderné metódy navrhovania 

geotechnických konštrukcií 
277 978-80-554-1640-3 200 

Ďurčanská, D. a kol. Riadenie kvality ovzdušia 324 978-80-554-1658-8 140 

Ďurčanská, D. a kol. Zarządzanie jakością powietrza 320 978-80-554-1659-5 100 

Ižvolt, L., Hodás, S. 

Projektovanie, stavba, 

rekonštrukcia a modernizácia 

železničných tratí a staníc 

700 978-80-554-1703-5 250 

Loveček, Z. a kol. 

História cestného staviteľstva na 

území Slovenskej a Českej 

republiky 

346 978-80-554-1718-9 200 

Melcer, J. Dynamics of Structures 167 978-80-554-1698-4 100 

Trojanová, M., 

Margorínová, M. 

Celospoločenské náklady 

projektu pozemných komunikácií 
135 978-80-554-1710-3 50 

Fakulta riadenia a informatiky 

Hovorushchenko, T.  

a kol. 

Intelligent Information - Analytical 

Technologies for Improving the 

Software Quality by Assessing 

the Sufficiency of Information at 

Initial Stages of the Life Cycle   

183 978-80-554-1729-5 100 

Koman, G. a kol. Digitálny marketing 202 978-80-554-1702-8 150 

Matiaško, K. a kol. 

Rýchly vývoj dátových modelov a 

aplikácií v prostredí Oracle Apex 

(USB) 

537 978-80-554-1677-9 50 

Matiaško, K. a kol. 
Rýchly vývoj dátových modelov a 

aplikácií v prostredí Oracle Apex 
537 978-80-554-1678-6 50 

Matiaško,. K., Kvet, M. Temporálne databázy 321 978-80-554-1662-5 100 

Palúch, S. Algoritmická teória grafov 223 978-80-554-1680-9 150 

Papán, J. 
Network Security with Fortinet 

Solutions 
78 978-80-554-1663-2 100 

Papán, J., Šuch. O. 
Nástroje pre zrýchlenie procesu 

konvergencie siete 
99 978-80-554-1709-7 100 
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V r. 2020 EDIS vydal 20 titulov skrípt s nákladom 3 080 výtlačkov. Priemerný náklad skrípt vydaných 

v roku 2020 bol 154 výtlačkov. 

                    Tab. č. 2 

Fakulta humanitných vied 

Hundarenko, O. 

Improve Your Academic Writing 

Skills: Textbook with Exercises 

for EFL 

108 978-80-554-1719-6 75 

Kianicová, K. 
Znalostný manažment pre 

knižnično-informačnú vedu 
68 978-80-554-1706-6 100 

Mazurek, M. 
Models of Branding and their 

Application 
116 978-80-554-1705-9 100 

Stašák, J. a kol. Manažérska informatika IV 230 978-80-554-1660-1 100 

Škorvagová, E.    

Preventívne a intervenčné 

programy v kontexte sociálno-

patologických javov... 

147 978-80-554-1696-0 100 

Zoznam vydaných skrípt za rok 2020 

Fakulta/Autor Názov 
Počet 

strán 
ISBN Náklad 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Majerčák, J. Technická dokumentácia 138 978-80-554-1681-6 100 

Poliaková, A. a kol. Managerial Skills 145 978-80-554-1707-3 60 

Vagner, L. a kol. Podnikové financie – praktikum 2 132 978-80-554-1704-2 200 

Valášková, K.,  

Siekelová, A. 
Podnikateľské riziko – praktikum 130 978-80-554-1690-8 120 

Strojnícka fakulta 

Bokůvka, O. a kol. 
Degradation processes and 

lifetime prediction 
122 978-80-554-1725-7 60 

Bučková, M., Grznár, P. Modelovanie a simulácia 144 978-80-554-1716-5 100 

Dodok, T. a kol. 
Základy CAD/CAM systému 

Edgecam 
130 978-80-554-1672-4 100 

Ďurčanský, P. 
Obnoviteľné a netradičné zdroje 

energie 
90 978-80-554-1732-5 50 
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Furmannová, B., 

Gabajová, G. 

Operačná a systémová analýza. 

Návody na cvičenia 
148 978-80-554-1676-2 100 

Holubčík, M., Nemec, P. 
Zdroje znečisťovania životného 

prostredia 
130 978-80-554-1667-0 100 

Jandačka, J. a kol. 
Tepelnotechnické vlastnosti 

stavebných konštrukcií 
231 978-80-554-1644-1 70 

Konečná, R. a kol. Materiály II. Návody na cvičenia 99 978-80-554-1708-0 1000 

Vaško, A., Sapietová, A. 
Technická mechanika pre 

bakalárov 
190 978-80-554-1712-7 120 

Sapietová, A. a kol.  Úvod do technickej mechaniky  238 978-80-554-1699-1 120 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Hockicko, P. 

Videoanalýzy a modelovanie 

reálnych dejov – podporný el. 

materiál 

98 978-80-554-1670-0 100 

Tarjányiová, G., 

Hockicko, P. 
Úvod do fyziky 106 978-80-554-1741-7 100 

Stavebná fakulta 

Šedivý, Š. 
Ekonomika stavebníctva 1 – súbor 

praktických úloh na cvičenia 
64 978-80-554-1679-3 50 

Šestáková, J.,  

Gocálová, Z. 
Railway Engineering 1 64 978-80-554-1693-9 50 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

Hudáková, M.,  

Buganová, K. 

Metódy a techniky manažmentu 

rizík v podniku 
155 978-80-554-1674-8 80 

Fakulta riadenia a informatiky 

Kucharčíková, A. a kol. 
Základy ekonomickej teórie ‒  

cvičebnica 
163 978-80-554-1689-2 400 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020 – EDIS – VYDAVATEĽSKÉ CENTRUM 

8 

 

 Graf č. 1 Vydané publikácie UNIZA podľa fakúlt za rok 2020 

 

EDIS okrem publikácií vydávaných v rámci edičného plánu realizoval aj vydavateľské zákazky, ktoré 

boli vydávané nad rozsah edičného plánu v množstve 2 630 výtlačkov.  

V priebehu roka 2020: 

 bolo poskytnutých 95 čísel ISBN,  

 bolo vypočítaných viac ako 1 500 autorských hárkov, 

 boli vypracované jazykové korektúry na viac ako 11 300 stranách učebníc a monografií.   

 

Periodiká 

Portfólio vydavateľskej činnosti dopĺňajú periodické publikácie. V poslednom období je poznať odklon 

od tlačenej verzie vedeckých odborných periodík k elektronickej verzii, čo súvisí najmä s otvorenou 

politikou publikovania tzv. Open Access. Napriek tomuto faktu EDIS zabezpečuje vydávanie, resp. tlač 

niekoľkých univerzitných periodík. V roku 2020 do tohto zoznamu pribudol nový vedecký časopis zo 

SjF: Smart Manufacturing Engineering. Rovnako zabezpečuje tlač periodík pre externých zákazníkov 

(najmä Obecné noviny Tepličky nad Váhom, časopis Začítaj sa, Pivné hobby a pod). 

 

Spravodajca 

Univerzitný časopis Spravodajca je vydávaný už 38 rokov. Príprava časopisu zahŕňa redakčné 

a grafické spracovanie, tlač, väzbu, distribúciu a archiváciu časopisu. Redakcia upravuje, koriguje 

a píše články, následne realizuje grafické spracovanie. Univerzitný časopis v roku 2020 vyšiel celkovo 

5-krát. Pri druhom bol znížený náklad výtlačkov, pretože počas pandémie koronavírusu pracovala 

väčšina zamestnancov z domu. V roku 2020 boli zriadené dve nové rubriky – Rektorát informuje 

a Anketa. Rozsah a prílohy piatich čísel bol nasledovný: 
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Tab. č. 3 

Rozsah a prílohy piatich čísel časopisu Spravodajca 

Číslo Rozsah Rozhovor Príloha 

1. 28 str. 
Branislav Hadzima (VC), Martina Kajanová (FEIT), 

Patrícia Hanusová (SjF) 
Kolektívna zmluva 

2. 28 str. Peter Palček (SjF), Peter Márton (FRI) 
Letné telovýchovné 

sústredenia  

3. 32 str. Peter Blaško (FPEDAS), Katarína Holá (FBI) 
Konferenčné 

predmety 

4. 32 str. Peter Cheben (hosť), Štefan Cisko (FPEDAS) Nové publikácie 

5. 32 str. Ruzena Bajcsy (hosť), Ján Bujňák (SvF) PF pozdravy 

 

Predseda redakčnej rady je prorektor UNIZA pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef 

Ristvej, PhD., členmi redakčnej rady sú: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD. z FPEDAS, prof. Ing. Eva 

Tillová, PhD. zo SjF, doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. z FEIT, Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. zo 

SvF, Mgr. Valéria Móricová, PhD. z FBI, doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. z FRI, PhDr. Slavka Pitoňáková, 

PhD. z FHV, Mgr. Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing, PaedDr. 

Ľudmila Malachová z Ústavu telesnej výchovy, Ing. Martina Kardošová Kapitulíková z Ústavu 

celoživotného vzdelávania. Fotografom je Cyril Králik, výkonnou redaktorkou Mgr. Eva Vlčková a 

technickým redaktorom je Juraj Zbýňovec. 

Spravodajca je určený predovšetkým pre zamestnancov UNIZA. Plní svoju funkciu, informuje 

o podujatiach, konferenciách na jednotlivých pracoviskách a útvaroch univerzity, o činnosti 

akademického senátu, prezentuje úspechy zamestnancov, výskumníkov i študentov. Prináša aktuálne 

informácie a rozhovory so zaujímavými osobnosťami prevažne z univerzitného prostredia.  

 

Komunikácie - Communications 

Od roku 2017 je súčasťou EDISu aj redakcia vedeckého časopisu „Komunikácie – vedecké listy Žilinskej 

univerzity/Communications - Scientific Letters of the University of Žilina", ktorý je vydávaný v EDISe od 

roku 1999. Je orientovaný výlučne na vedecké oblasti a nové rozvojové oblasti univerzity súvisiace s 

problematikou dopravy. V minulosti sa zaoberal otázkami dopravy, telekomunikácií, konštrukcií, 

materiálov, technológií, bezpečnostného inžinierstva, humanitných a spoločenských vied. Tiež je 

evidovaný v databázach SCOPUS od roku 2003 a v databáze EBSCO Host od roku 2018. 

Aj v roku 2020 sa EDIS podieľal na redakčnom zabezpečení a technickom spracovaní časopisu, ako aj 

na zabezpečení výroby jeho tlačenej verzie. Bolo vyrobených 920 výtlačkov časopisu vo farebnom 

vyhotovení. V roku 2020 sa vďaka komplexnejším informáciám, ktoré ponúka nová stránka časopisu – 

komunikacie.uniza.sk, ukončila výroba čiernobielych separátov pre spoluautorov jednotlivých článkov. 
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Boli vydané štyri čísla periodika pomocou otvoreného formátu vydávania časopisu s nosnou témou 

časopisu doprava s tematickými blokmi: Operation and Economics, Mechanical Engineering, Electrical 

Engineering, Civil Engineering, Management and Informatics, Safety and Security, Travel and Tourism 

Studies, pričom každý z tematických blokov mal vlastného garanta z členov redakčnej rady časopisu 

alebo vedeckej obce UNIZA. Jednotlivé čísla boli označené 1/2020 až 4/2020. 

Vo vyššie uvedených číslach periodika bolo v roku 2020 publikovaných spolu 70 článkov (17,5 článkov 

na číslo) od 242 autorov (60,5 autorov na číslo) na 619 stranách (každé číslo malo priemerne 155 strán). 

Zo 70 článkov bolo 12 článkov od domácich autorov, čo predstavuje približne 17 % podiel, 15 článkov 

vzniklo v spolupráci domácich autorov so zahraničnými autormi (takmer 21,5 % podiel) a 43 článkov od 

zahraničných autorov (takmer 61,5 % podiel). Z 242 autorov bolo 80 slovenských autorov, z toho bolo 

63 z UNIZA. Zahraniční boli z Bulharska, Českej republiky, Holandska, Chorvátska, Indonézie, 

Jordánska, Kazachstanu, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Saudskej Arábie, 

Srbska, Španielska, Ukrajiny a Uzbekistanu. 

EDIS sa ďalej podieľal na zabezpečení zverejňovania identifikátorov DOI k jednotlivých článkom, ale aj 

celých čísel ročníka 2020 časopisu na webovej stránke časopisu a spätnom pridelení identifikátorov 

DOI článkom a celým číslam až do čísla 3/2018. Z dôvodu zavedenia služby Online First zverejňovania 

jednotlivých článkov na webovej stránke časopisu sa EDIS podieľal na tvorbe zmeneného dizajnu 

jednotlivých článkov, t. j. priamo v texte článku sa budú uvádzať údaje z výsledkov procesu jeho 

posudzovania, ako je dátum prijatia do redakcie, dátum akceptácie a dátum online zverejnenia. Taktiež 

sa podieľal na návrhu možnosti číslovania strán v rámci jednotlivých sekcií časopisu v danom 

kalendárnom roku, ku ktorému sa pristúpilo z dôvodu Online First zverejňovania článkov. Tieto zmeny 

sa premietnu do podoby článkov publikovaných v časopise od čísla 1/2021. Inovovala sa reklamná 

strana periodika venovaná UNIZA, ako aj reklamná strana venovaná publikáciám vydávaným UNIZA 

v anglickom jazyku. 

 

Ostatné periodické publikácie 

EDIS v r. 2020 tlačil aj ďalšie periodiká pre redakcie sídliace na UNIZA: 

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT        200 výtlačkov 
TECHNOLÓG                 104 výtlačkov 
SMART MANUFACTURING  ENGINEERING                                           72 výtlačkov 
CIVIL and ENVIRONMENTAL ENGENEERING        71 výtlačkov 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS                  54 výtlačkov  
PHD PROGRESS                                                  100 výtlačkov 
AERO JOURNAL                                  50 výtlačkov 
JOURNAL OF INFORMATION, CONTROL 
AND MANAGEMENT SYSTEMS                                                            150 výtlačkov 
MANAGEMENT: SCIENCE AND EDUCATION                                      30 výtlačkov 
SCHODY – časopis študentov U3V                1 000 výtlačkov 
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13.3 Polygrafická výroba  

EDIS je exkluzívnym interným poskytovateľom polygrafických služieb pre potreby UNIZA a jej súčastí – 

fakúlt, ústavov a ostatných pracovísk. Zároveň však poskytuje mnohé zo svojich služieb aj pre externých 

zákazníkov. Ide o tieto polygrafické služby: 

 predtlačovú prípravu rukopisov a iných tlačovín, t. j. kontrola tlačových podkladov, ich úprava, 

formátovanie, vyraďovanie a triedenie strán pre potreby tlače, 

 tlač ofsetovú prostredníctvom stroja Heidelberg GTO 52, 

 tlač digitálnu najmä prostredníctvom produkčných zariadení XEROX-D 125 (čiernobiela tlač) 

XEROX Versant Press 180 (farebná tlač),  

 napaľovanie a potlač CD a DVD, 

 knihárske práce – znášanie, ryhovanie, falcovanie, skladanie, 

 väzby V1, V2, V8, hrebeňovú väzbu plastovú, kovovú, 

 exkluzívnu ručnú väzbu vzácnych kníh, napr. kroník, ročníkov časopisov, triednych kníh, 

protokolov, opravy starých, porušených kníh, 

 väzbu a tlač záverečných prác bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, tlač 

a väzbu autoreferátov, 

 výrobu obalov, zakladačov, škatuliek, napr. na medaily, ocenenia, 

 dokončovacie práce – ražbu fóliou, slepotlač, číslovanie, perforovanie, vysekávanie, 

 laminovanie lesklým a matným laminom, 

 výrobu magnetiek, pohľadníc, samolepiek, zošitov, blokov, 

 fotografické práce pre UNIZA a jej súčasti. 

Výkony v polygrafickej výrobe 

V roku 2020 bolo prijatých a zrealizovaných 345 objednávok polygrafických služieb. Z toho vyplýva, že 

na každý pracovný deň pripadá 1,37 zrealizovaných zákaziek. Okrem toho bolo prijatých viac ako 2 000 

objednávok na väzbu záverečných prác a desiatky objednávok do kopírovacieho centra. 

V roku 2020 celkové tržby z polygrafickej výroby dosiahli úroveň 323 000 €. Oproti predchádzajúcemu 

roku došlo k poklesu tržieb o cca 32 000 €, čo predstavuje 9 % pokles. Bolo to spôsobené nižším počtom 

objednávok, pretože sa nerealizovali niektoré typy zákaziek, napr. tlač zborníkov na konferencie, tlač 

propagačných materiálov a pod. 
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Graf č. 2 Tržby z polygrafickej výroby (roky 2017 – 2020) 

 

V rámci polygrafickej výroby sa zameriava okrem produkcie kníh, skrípt, brožúr aj na špeciálne zákazky, 

ktorými sú napr. kalendáre, indexy, koženkové obaly, väzby ročníkov časopisov, triedne knihy, väzbu 

kroník, matričných kníh a pod. V roku 2020 bolo vyrobených 3 300 stolových kalendárov, 900 ks indexov 

a 2 700 ks koženkových obalov na diplomy. Pred koncom roka sa pravidelne tlačia univerzitné PF 

pozdravy, v roku 2020 bolo pripravených viac ako 2 000 ks. V knihárskej dielni boli realizované aj opravy 

poškodených a vzácnych kníh. 

 

V roku 2020 EDIS realizoval opäť niekoľko významných investícií do rozšírenia a obnovy svojich 

polygrafických technológií. Do portfólia strojového vybavenia pracoviska EDIS pribudlo koncom leta  

2020 nové laminovacie zariadenie FOLIANT Vega 400A, ktoré nahradilo starší model FOLIANT Gemini 

400. Nové laminovacie zariadenie umožňuje obsluhu zredukovať z dvoch pracovníkov na jedného. 

Nezanedbateľná je aj zlepšená technológia laminovania, ktorá zvyšuje kvalitu, zjednodušuje obsluhu 

a údržbu stroja. Z dôvodu prechodu objednávok študentov a zamestnancov UNIZA na online 

objednávkový systém záverečných prác bol rozšírený aj strojový park digitálnych tlačových zariadení 

o kopírovací stroj XEROX AltaLink C8055, ktorý doplňuje kopírovacie stroje na pracovisku a je určený 

hlavne na zvládnutie obdobia odovzdávania diplomových, bakalárskych a záverečných prác 

študentov, doktorandov v krátkom časovom období.  

Obnovilo a rozšírilo sa aj IT vybavenie zamestnancov, ktoré umožnilo online komunikáciu a prácu 

z domu, na ktorú nebolo pracovisko technicky vybavené. Každoročne je obnovovaný softvér, aby bol 

EDIS kompatibilný so softvérovými potrebami odberateľov. Pre potreby grafikov sú každoročne 

obnovované licencie Adobe pre prácu v profesionálnom grafickom prostredí. 
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13. 4 Predaj publikácií 

Študentom univerzity a širokej odbornej verejnosti ponúka EDIS možnosť zakúpenia vydávaných 

knižných titulov v predajni literatúry EDIS priamo v budove univerzitnej knižnice. Od roku 2014 EDIS 

prevádzkuje predaj publikácií a propagačných predmetov s logom univerzity a drobných kancelárskych 

predmetov aj v EDIS shope v budove rektorátu.  

Od roku 2019, kedy bola otvorená komplexne zrekonštruovaná predajňa literatúry EDIS, bola rozšírená 

aj ponuka publikácií v predajni v segmente regionálnej literatúry, najmä spoluprácou s Kysuckým 

múzeom z Čadce, Považským múzeom v Žiline a tiež o odborné publikácie iných vydavateľstiev (napr. 

STU Bratislava, TU Košice, ČVUT Praha a pod.). Bola tak naplnená stratégia predajne literatúry 

s odborným zameraním na technickú literatúru. 

 

 

Graf č. 3 Tržby z predaja publikácií a tovaru v rokoch 2013 – 2020 (s DPH) 

 

V roku 2020 došlo v predaji publikácií a ostatného tovaru k poklesu, predaj dosiahol úroveň 86 231,18 

€. Po piatich rokoch, kedy boli tržby z predaja stabilné a oscilovali okolo hranice 100 000 €, došlo 

k výraznejšiemu poklesu. Bol spôsobený najmä dištančným vzdelávaním študentov, prácou z domu 

zamestnancov UNIZA a tiež poklesom tržieb z predaja propagačných predmetov s logom UNIZA 

z dôvodu neuskutočnenia konferencií a rôznych podujatí. Predaj propagačných predmetov 

predstavoval na celkových tržbách podiel jednej tretiny, v absolútnom vyjadrení 28 796,34 €.  

 

Okrem kamenných predajní je možné nákup publikácií realizovať aj prostredníctvom e-shopu – 

www.edis.uniza.sk. Priebežne sa zlepšuje rýchlosť, funkcionalita a flexibilita tohto predajného kanála, 

v roku 2020 sa pokračovalo v uzatvorenej rámcovej dohode na doručovateľské služby so Slovenskou 

poštou, pričom zákazník má možnosť si vybrať dodanie buď na poštu alebo na adresu. Je možný aj 

osobný odber priamo v predajni literatúry EDIS, v roku 2020 často využívaná ako výdajné miesto e-
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shopu. Zároveň bola do ponuky doplnená aj možnosť objednávky propagačných predmetov s logom 

UNIZA. 

 

V roku 2020 bolo uskutočnených celkom 610 objednávok prostredníctvom e-shopu, 462 na dobierku 

a 148 na osobný odber v predajni. Hodnota objednávok cez e-shop s dodaním na dobierku dosiahla 

v roku 2020 sumu 8 897,86 €, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 100 %. 

Poštovné náklady na zasielanie dobierok predstavovali v roku 2020 sumu 2 500 €. Plánom je tento 

predajný kanál v ďalšom období rozširovať a neustále pracovať na zlepšení jeho funkcionalít.   

 

Najpredávanejšou knihou roka 2020 z publikácií vydávaných pre UNIZA sa stalo skriptum FPEDAS 

UNIZA autorov P. Böhm a kolektív – Matematika. Zbierka úloh pre 1. ročník FPEDAS. V kategórii 

vysokoškolské učebnice, vedecké monografie bola opäť napredávanejším titulom učebnica – 

Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo autorky Dariny Stachovej z FBI. 

 

 

Graf č. 4 Podiel jednotlivých fakúlt a pracovísk UNIZA na predaji publikácií v roku 2020 (tržby 

s DPH) 

Pozn.: Informácie o predaji publikácií sú výlučne z informačného systému EDISu, t. j. nezahŕňajú predaj 

realizovaný na iných fakultách a pracoviskách. 

 

Na podporu predaja publikácií UNIZA bolo realizovaných počas roka 2020 niekoľko marketingových, 

resp. predajných podujatí (napr. účasť na Žilinskom literárnom festivale), organizovanie niekoľkých akcií 

na podporu predaja (napr. Vianočná akcia a pod.). Žiaľ, mnohé aktivity, kde boli predávané 

a propagované publikácie, boli v roku 2020 zrušené, napr. veľtrh Bibliotéka, Vianoce na univerzite... 
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Publikácie sú propagované okrem webovej stránky v spolupráci s jednotlivými fakultami aj na sociálnych 

sieťach.  

13.5 Zamestnanci 

Počet zamestnancov EDISu v roku 2020 sa nezmenil a ostal na počte 22 systematizovaných 

pracovných miest. Úspechom je udržanie zamestnanosti na pôvodnej úrovni. K 31. 12. 2020 bol 

prepočítaný počet zamestnancov 20,60, pričom 4 zamestnanci pracovali na skrátený pracovný úväzok. 

K zmene došlo na pracovnej pozícii technický redaktor v oddelení redakcie. 

13.6 Záver 

EDIS v plnom rozsahu vykonáva vydavateľskú, polygrafickú a obchodnú činnosť pre vzdelávacie 

potreby UNIZA, pre plnenie predpokladov kvalifikačného rastu jej pedagogického zboru i celkovú 

reprezentáciu. V budúcnosti chce naďalej napĺňať svoju víziu: „Akademické vydavateľstvo fungujúce na 

princípe efektívnosti ako výhradný interný dodávateľ vydavateľských a polygrafických služieb pre UNIZA 

a jej pracoviská s doplnkom svojich služieb pre externých zákazníkov poskytujúce svoje služby vo 

výbornej kvalite a flexibilne“. 

 

 

 


