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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 skoro tri desaťročia. Počiatky, – 

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

Najskôr bolo reprografické oddelenie priradené k oddeleniu pre vzdelávanie a viedla a budovala ho 

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 7 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 tlačového stroja Heidelberg pre farebnú tlač v roku 1999. Od 1. 1. 2005 sa EDIS 

stáva opäť organizačnou súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. 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 dochádza 

v roku 2015, kedy sa rozhodnutím akademického senátu mení názov na EDIS – vydavateľské centrum 

Žilinskej univerzity v Žiline.  

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. Rok 2018 uzatvára s číslom 4 447 – to je celkový počet vydaných publikácií 

od vzniku EDISu.  
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13.2 Vydavateľská činnosť v roku 2018 

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, 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/Communications, 

- štatistiku o neperiodických publikáciách pre MK SR a celkovú evidenciu vydávaných publikácií, 

- 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 ohľadom prípravy rukopisov,  

- kompletné redakčné a grafické spracovanie periodík Spravodajca UNIZA a vedeckého 

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

EDIS v roku 2018 vydal podľa Edičného plánu UNIZA 45 titulov učebníc a monografií. Ich náklad bol 

viac ako 4 740 výtlačkov. 

Tab. č. 13.1  

Zoznam vydaných monografií, učebníc a odborných knižných publikácií za r. 2018 

podľa fakúlt 

Autori  Názov Počet 

strán 

ISBN 

FPEDAS    

Bartošová, V. a kol. Manažment podnikových pasív 151 978-80-554-1461-4 

Bartošová, V., 

Paliderová, M. 

Účtovníctvo podnikateľov 1. Podvojné 

účtovníctvo 

392 978-80-554-1426-3 

Böhm, P. a kol.  Zbierka príkladov a úloh z matematiky 

pre prijímacie skúšky na vysoké školy 

165 978-80-554-1400-3 

Černá, L., Daniš, J.  Application of Cost Calculation in the 

Tariff Policy Formation in Railway 

Transport 

74 978-80-554-1391-4 

Gregová, E. Makroekonómia 372 978-80-554-1403-4 

Kalina, T. a kol. Diagnostika a údržba lodných zariadení 188 978-80-554-1433-1 

Konečný, V.  Manažérstvo kvality. Systémy, princípy, 

postupy 

194 978-80-554-1406-5 

Kubasáková, I. a kol. Logistické informačné systémy 197 978-80-554-1389-1 

Poliak, M. a kol. Ekonomika dopravného podniku 198 978-80-554-1444-7 
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Repková Štofková, K. a 

kol. 

Financie a finančné riadenie 245 978-80-554-1481-2 

Rostášová, M., 

Kremeňová I. 

Marketing v službách. Algoritmy 

marketingových činností  

193 978-80-554-1412-6 

Seeman, P. Komunikačné techniky 172 978-80-554-1507-9 

Vaculík, J. Tvorba dynamického webu 307 978-80-554-1419-5 

Vaculík, J. Manažment bezpečnosti informačného 

systému 

283 978-80-554-1462-1 

SjF 

Bašťovanský, R., a kol. Metodika konštruovania 152 978-80-554-1369-3 

Bolibruchová, D., 

Pastirčák, R. 

Zlievarenská metalurgia neželezných 

kovov 

167 978-80-554-1463-8 

Brůna, M., Pastirčák, R. Casting Technologies with Increased 

Accuracy 

128 978-80-554-1467-6 

Kasajová, M. a kol. Finančné riadenie podniku 166 978-80-554-1428-7 

Krajčovič, M. a kol. Zásobovacia a distribučná logistika 512 978-80-554-1490-4 

Moravec, J. Rozviny plechových dielov v plošnom 

tvárnení 

113 978-80-554-1434-8 

Moravec, J. Magnetické tvárnenie 80 978-80-554-1498-0 

Moravec, J., Blatnický, 

M. 

Vybrané problémy objemového 

tvárnenia kovov 

120 978-80-554-1435-5 

Moravec, J., Ftorek, B. Tenzorový počet pre technikov 80 978-80-554-1455-3 

FEIT 

Hockicko, P., Němec, M.         Problémové fyzikálne úlohy pre 

videoanalýzu reálnych dejov  

157 978-80-554-1404-1 

Lettrichová, I.,Šušlik, Ľ. Fotonika 1 122 978-80-554-1417-1 

SvF 

Brodňan, M., Šlopková, 

K. 

Stavebná chémia 134 978-80-554-1423-2 

Decký, M. a kol.  Cementobetónové vozovky a 

spevnenia dopravných plôch 

365 978-80-554-1476-8 

Decký, M. a kol.  Mechanika vozoviek pozemných 

komunikácií 

400 978-80-554-1487-4 

Ďurica a kol. Energetické a environmentálne 

navrhovanie a hodnotenie budov 

395 978-80-554-1296-2 

FRI 
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Hittmár, Š. a kol. Riadenie inovačných procesov v 

podniku 

200 978-80-554-1414-0 

Kršák, E., Závodný, P. IT projekty a ich manažment 195 978-80-554-1425-6 

Matiaško, K. a kol. Pokročilé databázové systémy 1. 

Umenie programovania 

440 978-80-554-1441-6 

Matiaško, K. a kol. Pokročilé databázové systémy 2. 

Architektúra. Programovanie 

s objektmi... 

421 978-80-554-1442-3 

Matiaško, M. a kol. Databázové systémy 1 440 978-80-554-1488-1 

Matiaško, M. a kol. Databázové systémy 2 421 978-80-554-1489-8 

FBI 

Kampová, K. a kol. Manažérstvo aktív a bezpečnostných 

incidentov 

98 978-80-554-1503-1 

Loveček, T. a kol. Plánovanie a projektovanie systémov 

ochrany objektov 

285 978-80-554-1482-9 

Míka,V., Strelcová, S. Ako napísať a obhájiť bakalársku a 

diplomovú prácu 

43 978-80-554-1468-3 

Veľas, A. a kol. Testovanie detekčnej schopnosti 

vybraných komponentov poplachových 

systémov 

151 978-80-554-1453-9 

FHV 

Grupač, M. Vybrané kapitoly z dejín staršej 

slovenskej a svetovej literatúry 

132 978-80-554-1454-6 

Hulan, V., Dzurjaková, J. Vybrané kapitoly zo systematickej etiky  245 978-80-554-1432-4 

Polok, K. Lectures in language acquisition vol. 1 178 978-80-554-1430-0 

Polok, K. Lectures in language acquisition vol. 2 122 978-80-554-1431-7 

Škorvagová, E. Od strachu k bezpečiu a istote 134 978-80-554-1437-9 

Zaviš, M. Úvod do systematickej etiky 134 978-80-554-1410-2 

 

Rozpracované publikácie k 31. 12. 2018 

Vzhľadom na redakčný proces a proces polygrafického spracovania neboli všetky publikácie zaradené 

do Edičného plánu a odovzdané aj vydané. V nasledujúcej tabuľke uvádzame publikácie, ktoré sa k 31. 

12. 2018 spracovávali v EDISe, pričom mali rôzny stupeň rozpracovanosti (preto pri niektorých 

neudávame ISBN). 

 

 

Tab. č. 13.2 
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Rozpracované publikácie  k 31. 12. 2018 podľa fakúlt 

Autori  Názov Počet 

strán 

ISB 

F PEDAS    

Černá, L., Klapita, V. Železničná prepravná prevádzka 170 978-80-554-1523-9 

Kalašová, A. a kol. Inteligentné dopravné systémy 302 978-80-554-1493-5 

Paľo, J. a kol. Dopravné inžinierstvo - organizácia a 

riadenie dopravy. Návody na cvičenia 

245 978-80-554-1526-0 

Vaculík, J. Od telemetrie k internetu vecí 

1. a 2. diel 

453 978-80-554-1521-5 

978-80-554-1522-2 

SjF 

Bokůvka, O. a kol. Materiály 1 – Návody na cvičenia 86 978-80-554-1512-3 

Bronček, J. a kol. Technické systémy 104 978-80-554-1506-2 

Kohár, R. a kol. Rapid Prototyping technológie 234 978-80-554-1519-2 

Malcho, M. a kol. Spätné získavanie tepla z 

technologických procesov 

221 978-80-554-1415-7 

Tureková, H. a kol. Tímová práca 259 978-80-554-1504-8 

FEIT 

Gregor, M. a kol. Kompendium vybraných metód umelej 

inteligencie 

221  

SvF 

Bujňák, J. a kol. Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie 98 978-80-554-1515-4 

Kuchárová, D. Statika stavebných konštrukcií 3 95 978-80-554-1516-1 

FRI 

Koman, G., Kubina, M. Rozhodovanie v podniku s podporou 

Big Data  

227 978-80-554-1517-8 

Kubina, M., Lendel, V. Budovanie systému riadenia vzťahov so 

zákazníkmi podniku 

224 978-80-554-1497-3 

FBI 

Ristvej, J. a kol. Crisis Management II. Application 

Software for Crisis Management 

272 978-80-554-1508-6 

FHV 

Bukovský, V. a kol. Ochrana knižničných fondov IV. 122 978-80-554-1514-7 

Stašák, J., Mazurek, J. Manažérska informatika II 320  

 

V r. 2018 vydavateľstvo vydalo 18 titulov skrípt s nákladom viac ako 2 700 výtlačkov 
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Tab. č.13. 3 

Zoznam vydaných skrípt za rok 2018 podľa fakúlt 

 

Autori  Názov Počet 

strán 

ISBN 

FPEDAS    

Konečný, V. Ekonomická analýza v podniku cestnej 

dopravy a zasielateľstve 

193 978-80-554-1470-6 

Konečný, V. Nástroje a metódy manažérstva kvality. 

Návody na cvičenia z predmetu 

manažment kvality 

145 978-80-554-1511-6 

Chlebíková, D. Praktikum z podnikového plánovania 67 978-80-554-1477-5 

SjF    

Bronček, J. a kol. Konštruovanie 1. Návody na cvičenia 231 978-80-554-1424-9 

Jandačka, J. a kol. Energetické stroje. Objemové 

kompresory 

158 978-80-554-1478-2 

Jandačka, J. a kol. Energetické stroje. Objemové 

kompresory 

158 978-80-554-1479-9 

Holubčík, M. Zdroje energie súčasnosti 78 978-80-554-1480-5 

Rakyta, M., Fusko, M. Prevádzka a údržba strojov 181 978-80-554-1492-8 

FEIT    

Litvaj, I. Manažérstvo kvality 302 978-80-554-1496-6 

Skrúcaný, T., Šarkan, B. Skúšanie cestných vozidiel - praktické 

merania 

128 978-80-554-1392-1 

SvF    

Gocál, J., Hlinka, R. Oceľové mosty 1. Príklady 177 978-80-554-1443-0 

Trojanová, M. Cena v stavebníctve 58 978-80-554-1473-7 

Papán, D. a kol. Návody na cvičenia pevnosť a plasticita 

II 

127 978-80-554-1483-6 

Valašková, V. Statika stavebných konštrukcií 3 

Všeobecná deformačná metóda 

121 978-80-554-1486-7 

FRI    

Stankovianska, I. Základy štatistiky pre inžinierov 197 978-80-554-1420-1 

FBI    

Jasenovec, J., Dvořák, Z. Kvantitatívne hodnotenie sektorov 

kritickej infraštruktúry 

230 978-80-554-1421-8 

Vandličková, M. Horenie a výbuch 79 978-80-5541438-6 
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FHV    

Leláková, E. Learning gastronomy vocabulary 

through corpus 

63 978-80-554-1413-3 

 

Produkcia EDISu v uplynulom roku tiež obsahovala tlač zborníkov (v náklade vyše 4 200 výtlačkov) na 

vedecké konferencie či na iné príležitosti, zvyšnú časť vydaných titulov a nákladu tvorí pedagogická 

dokumentácia, brožúry a ďalšie tlačoviny. V priebehu roka 2018 bolo: 

 poskytnutých 114 čísel ISBN,  

 vypočítaných takmer 700 autorských hárkov, 

 jazykové korektúry boli urobené na vyše 9 000 stranách učebníc a monografií.   

V roku 2018 bola udelená prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii 

prírodných a technických vied pre publikáciu doc. Moravčíka - Navrhovanie predpätých konštrukcií 

podľa EÚ noriem.  

 

Portfólio vydavateľskej činnosti dopĺňajú periodické publikácie. Vydavateľstvo pripravuje pre UNIZA 

univerzitný časopis SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity v Žiline, s ročným nákladom 4 000 výtlačkov. 

Od roku 2014 vychádza Spravodajca UNIZA ako dvojmesačník. Je potrebné pripomenúť, že príprava 

Spravodajcu UNIZA vo vydavateľstve znamená redakčné a grafické spracovanie, tlač, väzbu, distribúciu 

a archiváciu časopisu.  

 

V roku 2017 sa presunula do EDISu aj redakcia časopisu Komunikácie/Communications  ̶   Scientific 

Letters of the University of Žilina. V roku 2018 vyšiel uvedený vedecký časopis v náklade 1 260 

výtlačkov. Rok 2018 bol 20-tym rokom vydávania tohto vedeckého časopisu. Aj v tomto roku sa podieľal 

na redakčnom zabezpečení, na technickom spracovaní a zabezpečovala sa tlač tohto časopisu, tak 

samotného časopisu vo farebnom prevedení, ako aj čiernobielych separátov pre autorov.  

 

Ostatné periodické publikácie 

Vydavateľstvo v r. 2018 tlačilo i časopisy pre redakcie sídliace na UNIZA  

KRÍZOVÝ MANAŽMENT        260 výtlačkov 

TECHNOLÓG                 100 výtlačkov 

ACTA HUMANICA                  100 výtlačkov  

CIVIL and ENVIRONMENTAL ENGENEERING      110 výtlačkov 

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS                100 výtlačkov  

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY PHILOLOGY    50 výtlačkov 

PHD PROGRESS                        72 výtlačkov 

AERO JOURNAL                               50 výtlačkov 

ZNALECTVO Doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo   

a iné technické odbory         170 výtlačkov 

SCHODY – časopis študentov U3V      1000 výtlačkov 

KONTAKT – časopis študentov FHV  UNIZA                                              100 výtlačkov 
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13.3 Polygrafická výroba v roku 2018 

EDIS je exkluzívnym 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. Pre tento účel poskytuje tieto polygrafické služby: 

- predtlačová príprava rukopisov a iných tlačovín – t. j. kontrola tlačových podkladov, ich 

úprava, formátovanie, vyraďovanie a triedenie strán pre potreby tlače, 

- tlač ofsetová farebná prostredníctvom stroja Heidelberg GTO 52, 

- tlač digitálna prostredníctvom produkčných zariadení XEROX – D 125 (čiernobiela tlač), RISO 

MZ 770 E (čiernobiela tlač) a Versant 180, Xerox 700i (farebná tlač), Konica Minolta C364e 

(farebná tlač), 

- výroba a potlač elektronických nosičov (CD a DVD), 

- knihárske práce – znášanie, ryhovanie, falcovanie, skladanie, 

- knižné väzby V1, V2, V8, špirálová väzba – plastová, kovová, 

- exkluzívna ručná väzba vzácnych kníh – napr. kroník, ročníkov časopisov, triednych kníh, 

protokolov, opravy starých, porušených kníh, 

- väzba záverečných prác – bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych, tlač a väzba 

autoreferátov, 

- výroba obalov, zakladačov, krabičiek – napr. na medaily, ocenenia, 

- dokončovacie práce – ražba fóliou, slepotlač, číslovanie, perforovanie, vysekávanie, 

- laminovanie lesklým a matným laminom, 

- výroba magnetiek, pohľadníc, samolepiek, zošitov, blokov, 

- fotografické práce pre UNIZA a jej súčasti. 

 

V roku 2018 EDIS prijal, zaevidoval a zrealizoval 509 objednávok. Oproti roku 2017 došlo k nárastu o 

80 objednávok. Z toho vyplýva, že na každý pracovný deň pripadajú cca 2 zrealizované zákazky. Okrem 

toho prijal cca 2 100 ks objednávok na väzbu záverečných prác a desiatky objednávok drobných 

zákaziek kopírovacieho centra. 

Pre doplnok k základnej funkcii – zabezpečovať publikačnú činnosť pre UNIZA poskytuje EDIS 

aj  polygrafické služby pre externých zákazníkov. Podiel externej produkcie sa v roku 2018 podarilo 

mierne zvýšiť na 36,5 % z celkových výkonov. Medzi univerzitnými vydavateľmi je to ojedinelý stav, 

svedčí to o napojení vydavateľstva na vonkajší trh a táto skutočnosť pomáha znižovať závislosť 

efektivity pracoviska od rozpočtu UNIZA. 
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Graf č. 13.1 Zloženie tržieb z polygrafickej výroby – externé a interné 

 

Pre externých zákazníkov tlačil EDIS periodiká Začítaj sa (1 300 výtlačkov), Obecné noviny Tepličky 

nad Váhom (4 050 výtlačkov). Ročenka Gymnázia bilingválneho mala 276 výtlačkov. Obsahom portfólia 

tlačených výrobkov boli v r. 2018 aj skriptá Matematika pre Slovenskú matematickú spoločnosť. Náklad 

tejto publikácie pre žiakov základných škôl bol vyše 7 900 výtlačkov. Vo vydavateľstve sa tlačil aj notový 

materiál v náklade viac ako 2 600 výtlačkov. Minulý rok, tak ako v predchádzajúcich obdobiach, sa 

z EDISu vyexpedovalo viacero druhov pedagogickej dokumentácie, indexy, diplomy, propagačné 

materiály, tlačivá pre administratívne práce, stolové a nástenné kalendáre, vizitky atď. Napríklad – 

informačné tlačivo - Informácie o štúdiu bolo vyrobené v takmer 14 000 náklade, brožúra Welcome 

guide mala náklad 600 výtlačkov, propagačný materiál Žilinská univerzita v Žiline bol vyrobený 

v množstve 600 kusov, Sprievodca prváka mal náklad 3 000 výtlačkov.  

 

 

13. 4 Predaj publikácií 

Poslucháčom univerzity, no aj širokej odbornej verejnosti ponúka EDIS možnosť zakúpenia vydávaných 

titulov v Predajni študijnej literatúry priamo v rámci UNIZA (budova Univerzitnej knižnice). Od roku 2014 

EDIS prevádzkuje predaj publikácií aj v EDIS shope, ktorý je umiestnený v budove rektorátu. Okrem 

predaja publikácií sa rozšírilo portfólio ponúkaných tovarov aj o propagačné predmety s logom UNIZA 

a drobné kancelárske potreby.  

V roku 2018 sa podarilo získať malý príručný sklad k EDIS shopu a taktiež sa realizovala investícia 

prekrytia EDIS shopu vzhľadom na nízky tepelný komfort v predajni.  

 

 

 

 

€113 057,51 ; 
37%€196 500,59 ; 

63%

Zloženie tržieb z polygrafickej výroby-
externé a interné

Externé Interné



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 – EDIS – VYDAVATEĽSKÉ CENTRUM 

11 

 

Graf č. 13.2 Predaj publikácií a ostatného tovaru v rokoch 2010 – 2018 (tržby s DPH) 

 

V roku 2018 sa EDISu podarilo prvýkrát prekonať hranicu 100 tis. € za predaj literatúry a ostatného 

tovaru v predajniach – Predajni študijnej literatúry a v EDIS shope. K uvedenému výsledku výrazným 

spôsobom prispel predaj propagačných predmetov s logom UNIZA, príp. jednotlivých fakúlt, ktorý od 

roku 2014 narastá. V roku 2018 predstavoval 38 090 €, čo je 37 % z celkových tržieb s DPH. 

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

www.edis.uniza.sk. V roku 2018 sa zlepšila jeho flexibilita aj možnosťou priamo pri objednaní tovaru 

v e-shope si vybrať spôsob platenia prostredníctvom dobierky. Za rok 2018 bolo vybavených 186 

dobierok v sume 3 674,62 €, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 44 %. Tento 

predajný kanál sa plánuje v ďalšom období rozširovať a realizovať prostredníctvom neho aj predaj 

propagačných predmetov. Okrem toho sa prostredníctvom e-shopu realizovalo aj 99 objednávok na 

osobný odber. 

Najpredávanejšou knihou roka 2018 vydanou podľa EP UNIZA sa stala publikácia Strojníckej fakulty 

UNIZA autorov Jozef Bronček, Silvester Poljak, Ronald Bašťovanský – Konštruovanie 1. cvičenia. 
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Graf č. 13.3 Predaj publikácií podľa pracovísk za rok 2018 

 

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

realizovaný na iných fakultách a pracoviskách. 

 

Okrem samotného predaja publikácií a ostatného tovaru sa pracovníci EDISu zúčastnili v roku 2018 aj 

týchto predajných akcií – Bibliotéka 2018 v bratislavskej Inchebe, Vianoce na univerzite, slávnostné 

prezentácie kníh Zlatá brána a Cestovné lístky, prosím..., zrealizovali predajnú akciu na marec – mesiac 

knihy.  

13.5 Zamestnanci a technológia 

   

EDIS má v platnej organizačnej štruktúre vytvorených 23 systematizovaných pracovných miest, 

rozdelených do 3 oddelení:  

 redakcia (6 prac. miest), 

 výroba (9 prac. miest), 

 predaj  (6 prac. miest), 

+ riaditeľka, ekonómka (2 prac. miesta). 

V roku 2018 EDIS realizoval niekoľko významných investícií do rozšírenia a obnovy svojich 

polygrafických technológií. Do portfólia strojového vybavenia knihárskej dielne pribudlo v lete nové 

zariadenie na lepenú väzbu CP Bourg BB 3002, ktoré umožňuje realizovať lepenú väzbu kníh, 

časopisov, blokov a pod. v rýchlosti až 600 väzieb/hodinu. Táto plne automatická lepička zaručuje 

výrobu kníh najvyššej kvality, tzn. knihy sú z hľadiska väzby pevné, nevyletujú z nich stránky, lepidlo je 

nanášané rovnomerne. Zariadenie zároveň umožňuje prípravu obálky tzv. bigovaním. 
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Vzhľadom na klesajúci náklad jednotlivých knižných titulov a zvyšujúci sa podiel farebnej tlače bol 

zakúpený nový produkčný tlačový stroj XEROX Versant 180. Okrem vyššieho výkonu tlačového 

stroja a rozšírenia možností potlače médií, t. j. papierov až do 350 g/m2 stroj umožňuje vynikajúcu 

predozadnú sútlač, zarovnanie obrazu vzhľadom na papier, rovnomernú tlač. Spolu so zariadením bol 

zakúpený aj softvér na automatizáciu práce, ktorý nám pomôže rýchlejšie spracovávať digitálne zákazky 

a odbremení pracovníkov DTP. 

 

 

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“. 

 

 

 


