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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 

pôvodne 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 ŽU.  

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

UNIZA popredné miesto medzi vysokoškolskými vydavateľstvami na Slovensku. Podľa štatistiky 

vydaných neperiodických publikácií zisťovanej SNK patrí EDIS UNIZA dlhodobo medzi 20 najväčších 

vydavateľov čo do počtu vydávaných titulov. EDIS je dlhoročných členom Združenia vydavateľov 

a kníhkupcov SR. Rok 2019 uzatvárame s číslom 4 559 – to je celkový počet vydaných publikácií od 

vzniku EDISu.  
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Dôležité momenty a fakty z roku 2019: 

 Prvýkrát organizovaný Deň otvorených dverí EDISu s názvom Dvere EDISu otvorené 

 Prvýkrát vydaná samostatná Správa o činnosti EDIS – vydavateľského centra, slávnostne 

uvedená do života na podujatí Dvere EDISu otvorené 

 Účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka – historicky s najväčším stánkom s podporou vedenia 

UNIZA 

 Rekonštrukcia a zatraktívnenie Predajne literatúry EDIS, slávnostne otvorená  18. novembra 

2019 

 Ocenenie – Kniha Horného Považia 2018 za publikáciu Zlatá brána – Povesti a rozprávky 

z Horného Považia 

 Účasť  na celouniverzitnom podujatí Univerzita dokorán 

 Pre UNIZA aj externých zákazníkov vydaných celkom 116 publikácií 

 Skriptá pre študentov FPEDAS (Matematika. Zbierka úloh pre 1. ročník FPEDAS) a pre 

študentov SjF (Materiály 1 - Návody na cvičenia) vydané  v náklade po 600 ks 

 Najpredávanejšou knihou roka 2019 z publikácií vydávaných pre UNIZA sa stala publikácia 

Fakulty PEDAS autorov Ladislav Vagner, Ivana Podhorská – Podnikové financie – praktikum 

 Vydané mimoriadne číslo Spravodajcu UNIZA v náklade 2 500 ks 

 Najrýchlejšie vypredanými publikáciami - skriptá pre študentov U3V – Základy práce s PC 

a Pokročilá práca s PC, ktoré sa vypredali do mesiaca od ich vydania 

 Vo vedeckom časopise Komunikácie v roku 2019 publikovaných spolu 54 článkov od 186 

autorov 

 Zrealizovaných cca 2 250 objednávok na väzbu záverečných prác a dosiahnuté za túto službu 

rekordné tržby cca 52 tis. eur 

 Uzatvorená  Rámcová zmluva na dodávku papiera a zjednodušený proces nákupu papiera ako 

hlavného materiálu v polygrafickej výrobe 

 Rozšírenie ponuky propagačných predmetov s logom UNIZA a doplnenie možnosti objednávať 

tieto predmety aj prostredníctvom nášho e-shopu 

 Zvýšenie predaja publikácií prostredníctvom e-shopu o cca 20 % oproti predchádzajúcemu 

roku 

 Zvrátenie klesajúceho trendu tržieb z polygrafickej výroby, nárast o cca 48 tis. € 

 V EDIS shope doplnenie služby samoobslužného kopírovania, tlače a scanovania dokumentov 

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 
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- 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 ohľadne prípravy rukopisov 

- Kompletné redakčné a grafické spracovanie periodík Spravodajca UNIZA a vedeckého 

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

 

EDIS-vydavateľské centrum v roku 2019 vydalo podľa Edičného plánu UNIZA 43 titulov učebníc 

a monografií. Ich náklad bol  5 200 výtlačkov. Priemerný náklad tohto typu publikácií bol 121 výtlačkov. 

 

Zoznam vydaných monografií, učebníc a odborných knižných publikácií za rok 2019 podľa fakúlt 

                                                                                                                                              Tab. č. 1  

Autor Názov 
Počet 

strán 
ISBN Náklad 

FPEDAS – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Blažeková, O. a kol. Operačná analýza 336 978-80-554-1578-9 300 

Dávid,  A. Vodné cesty 119 978-80-554-1613-7 100 

Kalašová, A. a kol. Inteligentné dopravné systémy 302 978-80-554-1493-5 150 

Klieštik, T. 
Predikcia finančného zdravia 

podnikov tranzitívnych ekonomík  
618 978-80-554-1546-8 150 

Madudová, E. 
Základy mikroekonómie - teória 

spotrebiteľa 
72 978-80-554-1599-4 100 

Nedeliaková, E. a kol. 
Synergia v kvalite služieb 

železničnej dopravy 
98 978-80-554-1588-8 100 

Paliderová, M. 
Účtovníctvo podnikateľov II. 

Jednoduché účtovníctvo 
202 978-80-554-1535-2 100 

Štofková, J. a kol. Manažment verejnej správy 199 978-80-554-1586-4 50 

Vaculík, J.  
Od telemetrie k internetu vecí - 1. 

diel 
260 978-80-554-1521-5 100 

Vaculík, J. 
Od telemetrie k internetu vecí - 2. 

diel 
205 978-80-554-1522-2 100 

Valášková, K. a kol. Podnikateľské riziko 191 978-80-554-1541-3 120 

SjF – Strojnícka fakulta 

Bronček, J. a kol. Technické systémy 104 978-80-554-1506-2 200 

Jandačka, J. a kol. Zdroje a premena energie 221 978-80-554-1533-8 100 
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Kohár, R. a kol. Rapid Prototyping technológie 234 978-80-554-1519-2 200 

Kučera, Ľ. a kol. Konštruovanie III 164 978-80-554-1569-7 150 

Malcho, M. a kol. 
Spätné získavanie tepla z 

technologickch procesov 
221 978-80-554-1415-7 100 

Moravec, J. a kol. Úvod do technickej plasticity 110 978-80-554-1553-6 70 

Moravec, J. 
Electromagnetic Sheet Metal 

Forming 
74 978-80-554-1567-3 100 

Moravec, J., Melo, B. Strihanie reťazových kolies 100 978-80-554-1575-8 100 

Tureková, H. a kol. Tímová práca 259 978-80-554-1504-8 100 

FEIT – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Gregor, M. a kol. 
Kompendium vybraných metód 

umelej inteligencie 1 
221 978-80-554-1539-0 50 

Hrbček, J., Nemec, D. 
Bezpečné riadenie procesov s 

využitím safety technológie BaR 
145 978-80-554-1618-2 80 

Lettrichová, I. a kol. 
Photonics - Principles, Materials 

and Technologies 
139 978-80-554-1532-1 100 

Nemec, D., Janota, A. 

Metódy lokalizácie a riadenia 

neholonomických kolesových 

robotov 

129 978-80-554-1605-2 100 

SvF – Stavebná fakulta 

Bujňák, J. a kol. 
Spriahnuté oceľobetónové 

konštrukcie 
98 978-80-554-1515-4 100 

Decký, M. a kol. 

Objektivizácia mechanického 

kmitania indukovaného cestnou 

dopravou 

279 978-80-554-1555-0 100 

Ďurčanská, D. a kol.  
Environmentálne problémy 

sídelných útvarov 
258 978-80-554-1590-1 150 

Loveček, Z. a kol. 

História cestného staviteľstva na 

území Slovenskej a Českej 

republiky 

260 978-80-554-1591-8 100 

Vičan, J., Koteš, P. 
Hodnotenie existujúcich 

mostných objektov 
180 978-80-554-1527-7 100 

FBI – Fakulta bezpečnostného inžinierstva 
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V r. 2019 vydavateľstvo vydalo 29 titulov skrípt s nákladom  3 706 výtlačkov. Priemerný náklad skrípt 

vydaných v roku 2019 bol teda 128 výtlačkov. 

 

 

Hudáková, M. a kol. 
Manažment rizík malých a 

stredných podnikov 
202 978-80-554-1518-5 150 

Monoši, M., Ballay, M. 

Manažment rizík a technológia 

prác záchranných služieb pri 

dopravných nehodách na 

železničných priecestiach 

182 978-80-554-1550-5 100 

Veľas, A. a kol. 
Ochrana osôb a majetku v 

obciach 
186 978-80-554-1520-8 100 

FRI – Fakulta riadenia a informatiky 

Bachratá, K. a kol. 
Mathematical Foundations for 

Computer Science 
410 978-80-554-1596-3 200 

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

podporou Big Data 
227 978-80-554-1517-8 150 

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

vzťahov so zákazníkmi podniku 
224 978-80-554-1497-3 200 

Papán, J.  
Zabezpečenie sietí zariadeniami 

Fortinet 
83 978-80-554-1607-6 100 

Varmus, M. a kol. 
Manažment športových 

organizácií 
181 978-80-554-1570-3 150 

Zaitseva, E. a kol. 

Analýza údajov s využitím 

nástroja EXCEL - základy práce 

v tabuľkovom procesore 

258 978-80-554-1509-3 100 

FHV – Fakulta humanitných vied 

Augustínová, E. a kol. 
Vedecká komunikácia 1500 - 

1800 I 
142 978-80-554-1574-1 150 

Bukovský, V. a kol. Ochrana knižničných fondov IV. 122 978-80-554-1514-7 100 

Leláková, E. Syntax of Modern English 171 978-80-554-1616-8 130 

Stašák, J., Mazůrek, J. Manažérska informatika II 320 978-80-554-1544-4 100 

Stašák, J., Mazůrek, J. Manažérska informatika III 220 978-80-554-1597-0 100 
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Zoznam vydaných skrípt za rok 2019 podľa fakúlt            Tab. č. 2 

Autor Názov 
Počet 

strán 
ISBN Náklad 

FPEDAS – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Böhm, P. a kol. 
Matematika. Zbierka úloh pre 1. 

ročník FPEDAS 
153 978-80-554-1612-0 600 

Černá, L., Klapita, V. Železničná prepravná prevádzka 2 170 978-80-554-1523-9 150 

Gogola, M.  
Dopravné plánovanie v QUIS – 

návody na cvičenia 
145 978-80-554-1622-9 110 

Janošková, K. Podnikateľská etika 115 978-80-554-1538-3 100 

Paľo, J. a kol. 

Dopravné inžinierstvo - 

organizácia a riadenie dopravy. 

Návody na cvičenia 

245 978-80-554-1526-0 150 

Poliak, M.,  

Kubáňová, J. 

Sociálne a pracovné právo v 

cestnej doprave - návody na 

cvičenia 

147 978-80-554-1592-5 50 

Vagner, L., Podhorská, 

I. 
Podnikové financie - praktikum 124 978-80-554-1577-2 200 

Valášková, K. a kol. Dlhové financovanie 157 978-80-554-1536-9 200 

SjF – Strojnícka fakulta 

Blatnický, M., Dižo, J. Riadenie a regulácia 93 978-80-554-1617-5 80 

Bokůvka, O. a kol. Materiály 1 - Návody na cvičenia 86 978-80-554-1512-3 600 

Brůna, M. 
Simulácie v technologických 

procesoch (Zlievanie) 
76 978-80-554-1556-7 60 

Císar, M. a kol. 

Základy programovania CNC 

strojov s riadiacim systémom 

SINUMERIK 840D: podpora pri 

vývoji multikriteriálnej diagnostiky 

168 978-80-554-1529-1 100 

Krajčovič, M. 
Zásobovacia a distribučná 

logistika. Návody na cvičenia 
112 978-80-554-0922-1 60 

Nový, F. a kol. 

Degradation Processes and 

Lifetime Prediction - Fatigue of 

Materials 

100 978-80-554-1557-4 60 

Rakyta, M. , Projektovanie výrobných procesov  164 978-80-554-0929-0 60 
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Kasajová, M. 

FEIT – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Borik, Š. 
Návrh a konštrukcia lekárskych 

prístrojov I 
75 978-80-554-1551-2 100 

Machaj, J. 
Návody na cvičenia z rádiových 

sietí a systémov 
71 978-80-554-1573-4 100 

Gregor, M., Janota, A. 
Umelá inteligencia. Návody na 

vybrané cvičenia II 
143 978-80-554-1600-7 50 

SvF – Stavebná fakulta 

Decký, M. a kol. 
Navrhovanie a rehabilitácie 

vozoviek pozemných komunikácií 
337 978-80-554-1615-1 100 

Drličiak, M.,  

Kociánová, A. 

Základy dopravného plánovania v 

mestách  
131 978-80-554-1552-9 100 

Kortiš, J., Daniel, Ľ. Počítačová mechanika I. 157 978-80-554-1542-0 50 

Kuchárová, D. Statika stavebných konštrukcií 3 95 978-80-554-1516-1 100 

Šedivý, Š. a kol. Ekonomika stavebníctva 1 127 978-80-554-1589-5 100 

Trojanová, M. Ekonomika stavebníctva 2 80 978-80-554-1595-6 126 

FBI – Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

Hudáková, M. a kol. 
Manažment rizík malých a 

stredných podnikov 
202 978-80-554-1518-5 150 

Monoši, M., Ballay, M. 

Manažment rizík a technológia 

prác záchranných služieb pri 

dopravných nehodách na 

železničných priecestiach 

182 978-80-554-1550-5 100 

Veľas, A. a kol. 
Ochrana osôb a majetku  

v obciach 
186 978-80-554-1520-8 100 

FRI – Fakulta riadenia a informatiky 

Miček, J. a kol. YROBOT`S Extended World Guide 205 978-80-554-1531-4 200 

ÚCV – Ústav celoživotného vzdelávania 

Mikuš, Ľ. Základy práce s PC 96 978-80-554-1603-8 50 

Mikuš, Ľ.. Pokročilá práca s PC 92 978-80-554-1602-1 50 

Mikuš, Ľ. Základy práce s PC – CD 96 978-80-554-1604-5 50 

Mikuš, Ľ. Pokročilá práca s PC - CD 92 978-80-554-1601-4 50 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 – EDIS – VYDAVATEĽSKÉ CENTRUM 

 

 

Graf č.1 Vydané publikácie schválené v edičnom pláne UNIZA podľa fakúlt /ústavov za rok 2019 

 

Okrem publikácií vydávaných v rámci edičného plánu EDIS realizuje aj vydavateľské zákazky, ktoré sú 

vydávané nad rozsah edičného plánu. Ide najmä o zborníky, dotlače publikácií či publikácie pre 

externých zákazníkov. V  roku 2019  to bolo 44 knižných titulov a ich náklad bol viac ako 5 800 výtlačkov.  

V priebehu roka 2019 bolo: 

 poskytnutých 110 čísel ISBN,  

 vypočítaných vyše 1 000 autorských hárkov, 

 jazykové korektúry urobené na vyše 10 400 stranách učebníc a monografií.   

 

V roku 2019 získala naša publikácia Zlatá brána – Povesti a rozprávky z Horného Považia   prvé miesto 

v čitateľskej súťaži Kniha Horného Považia organizovanej Krajskou knižnicou v Žiline v sekcii beletria. 

Autorom publikácie je Ján Moravec, ilustrátorkou Tereza Eva Benčatová. 

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

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

politikou publikovania tzv. Open Access. Napriek tomuto faktu sa realizujú v EDISe dva periodické 

produkty – jednak univerzitný časopis určený pre zamestnancov UNIZA - Spravodajca a potom vedecký 

časopis Komunikácie a niekoľko ďalších periodických produktov aj v tlačenej podobe. 

Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline 

Vydavateľstvo pripravuje pre UNIZA univerzitný časopis SPRAVODAJCA Žilinskej univerzity v Žiline, 

s ročným nákladom 4 000 výtlačkov. V roku 2019 okrem štandardných čísel vyšlo aj mimoriadne číslo 

s nákladom 2 500 výtlačkov. Univerzitný časopis v roku 2019 vyšiel celkovo 6-krát. Spravodajca 

vychádza už 37 rokov. Príprava časopisu zahŕňa redakčné a grafické spracovanie, tlač, väzbu, 

distribúciu a archiváciu časopisu. Redakcia upravuje, koriguje a píše články, neskôr realizuje grafické 

spracovanie. Spravodajca plní svoju funkciu – informovať o podujatiach, konferenciách na jednotlivých 

pracoviskách a útvaroch univerzity, prezentuje úspechy zamestnancov, výskumníkov i študentov. 
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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 Zilina", ktorý je vydávaný 

UNIZA a vyrábaný v EDIS-e od roku 1999. Časopis 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. Časopis je evidovaný v databázach SCOPUS od roku 2003 a v 

databáze EBSCO Host od roku 2018. V roku 2019 vyšiel vedecký časopis „Komunikácie – vedecké listy 

Žilinskej univerzity / Communications - Scientific Letters of the University of Zilina" v náklade 920 

výtlačkov.  

Ostatné periodické publikácie 

Vydavateľstvo v r. 2019 tlačilo periodiká pre redakcie sídliace na UNIZA  

KRÍZOVÝ MANAŽMENT       230 výtlačkov 

TECHNOLÓG                154 výtlačkov 

ACTA HUMANICA                  50 výtlačkov  

CIVIL and ENVIRONMENTAL ENGENEERING      90 výtlačkov 

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS               120 výtlačkov  

PHD PROGRESS                                               100 výtlačkov 

AERO JOURNAL                               48 výtlačkov 

SCHODY – časopis študentov U3V              1 000 výtlačkov 

 

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. 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) 

Versant Press 180 (farebná tlač), doplnkovými zariadeniami sú RISO MZ 770 E (čb. tlač) 

Konica Minolta C364e (farebná tlač) a XEROX AltaLink C8055 (farebná tlač), 

 výroba a potlač elektronických nosičov (CD a DVD), 

 knihárske práce – znášanie, ryhovanie, falcovanie, skladanie, 

 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, škatuliek – napr. na medaily, ocenenia, 
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 dokončovacie práce – razba fóliou, slepotlač, číslovanie, perforovanie, vysekávanie, 

 laminovanie lesklým a matným laminom, 

 výroba magnetiek, pohľadníc, samolepiek, zošitov, blokov,  

 fotografické práce pre UNIZA a jej súčasti. 

 

Výkony v polygrafickej výrobe v roku 2019 

V roku 2019 bolo prijatých a zrealizovaných 525 objednávok. Oproti roku 2018 došlo k nárastu o 16 

objednávok. Z toho vyplýva, že na každý pracovný deň pripadá 2,10 zrealizovaných zákaziek. Okrem 

toho bolo prijatých cca 2 250 objednávok na väzbu záverečných prác a desiatky objednávok zákaziek 

kopírovacieho centra. 

V roku 2019 došlo oproti predchádzajúcemu roku k rastu tržieb z polygrafickej činnosti o cc 48 tis. eur, 

čo predstavuje 15 %-ný nárast. Od roku 2015 bola dosiahnutá najvyššia úroveň týchto tržieb. K tomu 

úspechu prispel nepochybne fakt, že sa realizovali projekty, napr. projekt University of Žilina  Enhancing 

Quality of Education based on Internationalization, project Nr: 004ŽU-2/2016 supported by the Ministry 

of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, kde bolo vydaných a aj vytlačených 

14 titulov publikácií, ale aj udržiavanie podielu externých tržieb na celkových tržbách na úrovni viac ako 

jednej tretiny.  Medzi univerzitnými vydavateľstvami je to mimoriadny výkon. 

 

 

Graf č. 2 Tržby z polygrafických služieb (rok 2016 – 2019). 

 

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, triednych kníh, väzbu 

kroník, matričných kníh a pod. V roku 2019 sme vyrobili 3 500 stolových kalendárov,  

3 500 ks indexov a 2 000 ks koženkových obalov na diplomy. V knihárskej dielni sa realizujú aj opravy 

poškodených a vzácnych kníh. 
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V roku 2019 EDIS realizoval niekoľko nezanedbateľných investícií do rozšírenia a obnovy svojich 

polygrafických technológií. Do portfólia strojového vybavenia knihárskej dielne pribudlo na jeseň nové 

skladacie zariadenie UCHIDA AeroFold Plus, ktoré nahrádza časovo a personálne  veľmi náročné ručné 

skladanie letákov. Prispôsobili sme sa zvýšeným požiadavkám na tlač informačných materiálov pre 

fakulty a  samotnú Žilinskú univerzitu, ktorá v súčasnosti propaguje štúdium nielen na Slovensku, ale 

vo veľkej miere aj v zahraničí. Skladacie zariadenie nám umožňuje pružnejšie reagovať na požiadavky. 

Bol rozšírený aj strojový park digitálnych tlačových zariadení o dva menšie kopírovacie  stroje. XEROX 

VersaLink C405 je umiestnený v EDIS Shope na rektoráte, kde na základe požiadaviek študentov 

poskytujeme od zimného semestra 2019 možnosť tlače, kopírovania, scanovania dokumentov na tomto 

zariadení.  XEROX AltaLink C8055, ktorý doplňuje kopírovacie stroje na našom pracovisku, je určený 

hlavne pre našich študentov a zamestnancov, keď potrebujú niečo vytlačiť na počkanie a naše 

produkčné digitálne zariadenia sú vyťažené väčšími zákazkami, ktoré súvisia s polygrafickou 

a vydavateľskou činnosťou nášho pracoviska. 

Každoročne sa postupne obnovuje aj PC vybavenie zamestnancov, ktoré sa musí pravidelne 

obnovovať, aby bolo kompatibilné so softvérovými potrebami. Pre potreby grafikov sú zase každoročne 

obnovované licencie Adobe pre prácu v profesionálnom grafickom prostredí. 

 

13. 4 Predaj publikácií 

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

titulov v Predajni literatúry EDIS priamo na pôde UNIZA (budova Univerzitnej knižnice). Od roku 2014 

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

kancelárskych predmetov aj v EDIS shope, ktorý je umiestnený v budove rektorátu.  

V roku 2019 sa realizovala komplexná rekonštrukcia Predajne literatúry EDIS. Bolo zakúpené nové 

interiérové vybavenie, koberce, elektronická bezpečnostná brána. Slávnostné otvorenie 

zrekonštruovanej predajne sa uskutočnilo dňa 18. novembra 2019 za účasti p. rektora – prof. Ing. Jozefa 

Jandačku, PhD. a vedenia UNIZA.  

Okrem nového interiérového vybavenia sa doplnila aj ponuka publikácií o tituly regionálnej literatúry 

a tituly iných vysokoškolských vydavateľstiev so zameraním na technickú literatúru.  
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Graf č. 3 Predaj publikácií a ostatného tovaru v rokoch 2013 – 2019 (tržby s DPH) 

 

V roku 2019 sa nám podarilo opätovne prekročiť hranicu 100 tis. € za predaj literatúry a ostatného tovaru 

v našich predajniach – Predajni literatúry EDIS a v EDIS shope. Došlo síce k zníženiu objemu tržieb 

oproti minulému roku (cca o 2 500 €), avšak najväčší vplyv na to mal pokles v objeme predaja 

komisných publikácií, na vydávanie ktorých nemáme dosah. Výpadok uvedených tržieb musí byť 

zabezpečený ponukou iných zaujímavých knižných titulov. Tržby z predaja sú v posledných piatich 

rokoch stabilné, od roku 2015 oscilujú okolo hranice 100 tis. €.  

K uvedenému výsledku výrazným spôsobom prispel predaj propagačných predmetov s logom UNIZA, 

príp. jednotlivých fakúlt, ktorý od roku 2014 narastá. V roku 2019 predstavoval 43 323,98  €, čo je 

 43  % z celkových tržieb s DPH. 

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 2019 bola uzatvorená rámcovú dohoda na doručovateľské služby, pričom zákazník má možnosť 

si vybrať dodanie buď na poštu, alebo na adresu. Bolo odbúrané  časovo náročné osobné odosielanie 

poštových zásielok. Zároveň bola do ponuky doplnená  možnosť objednávky propagačných predmetov 

s logom UNIZA. 

V roku 2019 bolo realizovaných celkom 295 objednávok prostredníctvom e-shopu, z čoho 205 

objednávok bolo realizovaných na dobierku a 90 objednávok na osobný odber v predajni. Hodnota 

objednávok cez e-shop s dodaním na dobierku dosiahla v roku 2019 sumu 4 410,11 €, čo predstavuje 

nárast oproti predchádzajúcemu roku cca o 20 %. Poštovné náklady na zasielanie dobierok 

predstavovali v roku 2019 sumu 916,00 €. Tento predajný kanál plánujeme v ďalšom období rozširovať 

a neustále pracovať na zlepšení jeho funkcionalít.   

Najpredávanejšou knihou roka 2019 z publikácií vydávaných pre Žilinskú univerzitu v Žiline sa stalo 

skriptum FPEDAS UNIZA autorov Ladislav Vagner, Ivana Podhorská – Podnikové financie – praktikum. 

V kategórií vysokoškolské učebnice, vedecké monografie bola zase napredávanejším titulom učebnica 

– Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo autorky Dariny Stachovej. 
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Graf č. 4 Podiel jednotlivých fakúlt a pracovísk UNIZA na predaji publikácií v roku 2019 (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 počas roka 2019 niekoľko marketingových, resp. predajných 

podujatí – napr. vystavujeme  a predávame publikácie vo vlastnom stánku na knižnom veľtrhu 

Bibliotéka, zúčastnili sme sa akcie Jarné knižné turné, niekoľkých podujatí na pôde UNIZA – Univerzita 

dokorán, Vianoce na univerzite, konferencia PRO RAIL 2019, realizovali sme besedu s autormi 

publikácií o železničnej doprave - Železnica je fenomén a iné. Publikácie sa propagujú okrem webovej 

stránky aj na sociálnych sieťach.  
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13.5 Zamestnanci 

   

Počet zamestnancov EDISu v roku 2019 sa zmenil – z počtu  23 systematizovaných pracovných miest 

na 22. Prepočítaný počet zamestnancov bol 20,64, pričom 4 zamestnanci pracujú na skrátený pracovný 

úväzok. K zmenám došlo na pracovných pozíciách v oddelení predaja, pričom v Predajni literatúry EDIS 

sa po odchode pracovníčok predajne do starobného dôchodku znížil počet zamestnancov z 2 na 1 

zamestnanca. Rovnako tiež došlo k zmene na pozícii redaktor. 

Na prezentáciu našej činnosti bolo v roku 2019 zrealizované podujatie – Deň otvorených dverí EDISu 

s názvom Dvere EDISu otvorené. Po prvýkrát v skoro 30-ročnej histórii vydavateľstva EDIS bol otvorený 

na jeden deň  pre zamestnancov, študentov UNIZA i širokú verejnosť. Naším cieľom bolo nielen ukázať 

priestory, výrobné postupy, technológie, ale najmä stretnúť sa s našimi stálymi či novými zákazníkmi, 

partnermi a kolegami. 

 

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“. 

 

 

 


