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12  EDIS-vydavateľstvo UNIZA 

 

12.1 Všeobecné informácie 

 

12.1.1 Adresa 

 

Žilinská univerzita v Žiline 

EDIS-vydavateľstvo UNIZA  

Univerzitná 8215/1, blok HB 

010 26  Žilina 

 

12.1.2 Riaditeľka 

 

Ing. Alena Michálková 

tel: 041-513 49 00 

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

 

EDIS-vydavateľstvo UNIZA (EDIS) pôsobí na UNIZA už viac ako tri desaťročia. 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, 

ktorá sídli 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 zmenil 

názov na EDIS – vydavateľské centrum. V roku 2021 došlo k návratu k ustálenejšiemu názvu 

„vydavateľstvo“, a tak je oficiálny názov pracoviska opäť EDIS-vydavateľstvo UNIZA. 

Podľa počtu vydaných 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 

2022 bol uzatvorený číslom 4 833, čo predstavuje celkový počet vydaných publikácií od vzniku EDISu. 
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12.2 Najdôležitejšie udalosti v roku 2022 

 

 Dokončenie rekonštrukcie priestorov v rámci bloku HB (zateplenie budovy, výmena okien, 

radiátorov, výmaľba priestorov, úprava átria) 

 Získanie ocenení Literárneho fondu v kategórii technických a matematických vied pre publikácie 

Trvaloudržateľné materiály a technológie výstavby vozoviek a spevnení dopravných plôch a 

Integrovaný systém manažmentu rizík v podniku 

 Prvé lastovičky – nové e-knihy vydané elektronicky v on-line forme 

 Účasť na knižnom trhu v rámci Žilinského literárneho festivalu 

 Vedecký časopis Komunikácie je od roku 2022 indexovaný alebo je súčasťou databáz a platforiem 

DOAJ, Index Copernicus International Journals Master list, SCImago Journal & Country Rank, 

IndexCopernicus, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, ROAD, ERIH 

Plus, Electronic Journals Library (EZB), JournalGuide, Google Scholar, Scilit.net, WorldCat (OCLC), 

ScienceGate, Jouroscope 

 Predaných  2 698 kusov 0-vej bankovky – EuroSouvenir vydanej pri príležitosti 70. výročia založenia 

UNIZA 

 Nová kolekcia propagačných predmetov – ZAŽI UNIZA a kolekcia s novým logom UNIZA 

 Zbierka detských kníh pre Diecéznu charitu v Žiline v rámci podujatia Vianoce na univerzite 

 Rozšírenie ponuky knihárskych výrobkov na objednávku - kroniky, svadobné knihy, kondolenčné 

knihy 

 

 

12.3 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 

UNIZA, 

 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. 
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12.3.1 Neperiodická literatúra 

V roku 2022 bolo  v EDISe vydaných celkom 82 titulov neperiodických publikácií pre UNIZA a aj 

externých zákazníkov. Pre UNIZA bolo podľa edičného plánu vydaných 44 titulov učebníc a monografií 

s nákladom 5 565 výtlačkov. Priemerný náklad tohto typu publikácií bol 126 výtlačkov. 

Tab. č. 1 

Zoznam vydaných monografií, učebníc a odborných knižných publikácií za rok 2022 

Fakulta/Autor Názov 
Počet 

strán 
ISBN 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Dolinayová, A. Controlling nákladov v železničnej 

doprave 

101 978-80-554-1890-2 

Madleňák, R., 

Madleňáková, L. 

Vizuálne znečistenie cestnej 

infraštruktúry 

159 978-80-554-1761-5 

Materna, M.,  

Novák Sedláčková, A. 

Komercializácia poskytovateľov 

leteckých navigačných služieb 

133 978-80-554-1862-9 

Maternová, A.,  

Materna, M. 

Bezpečnostné aspekty lodnej 

dopravy 

199 978-80-554-1903-9 

Repková Štofková, K., 

Janošková, P. 

Daňovníctvo 123 978-80-554-1910-7 

Vaculík, J. Komunikačné technológie pre 

internet vecí 

240 978-80-554-1887-2 

Valášková, K., 

Ďurana, P. 

Finančné modely v podnikovej praxi: 

Momentum riadenia ziskov 

217 978-80-554-1905-3 

Škultéty, F. Lietadlá 1. Teória a konštrukcia 216 978-80-554-1925-1 

Švábová, L. a kol. Deskriptívna a induktívna štatistika 579 978-80-554-1839-1 

Strojnícka fakulta 

Bronček, J. a kol. Konštruovanie 1 637 978-80-554-1819-3 

Brumerčík, F. a kol. Progresívne metódy analýzy 

prevodových systémov 

197 978-80-554-1876-6 

Čuboňová, N. a kol. Automatizácia strojárskej výroby 265 978-80-554-1836-0 

Kohár, R. a kol. Počítačom podporované 

konštruovanie 

208 978-80-554-1921-3 

Kuric, I., Grozav, S. Automated Process ans Systems in 

Production Engineering 

193 978-80-554-1857-5 

Liptáková, T. a kol. Korózne vlastnosti vybraných kovov  

v podmienkach ich používania 

180 978-80-554-1916-9 
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Moravec, J., Bílik, J. Technológia tvárnenia v 99 heslách 130 978-80-554-1906-0 

Moravec, J., 

Kantoríková, E. 

Tepelné spracovanie dielov 

tvárniacich nástrojov - vybrané 

kapitoly 

137 978-80-554-1883-4 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Hrabovcová, V. a kol. Elektrické stroje, časť prvá: 

Transformátory 

125 978-80-554-1891-9 

Hrabovcová, V. a kol. Elektrické stroje, časť prvá: 

Transformátory (USB) 

125 978-80-554-1846-9 

Hrabovcová, V. a kol. Elektrické stroje, časť druhá: 

Jednosmerné stroje 

132 978-80-554-1892-6 

Hrabovcová, V. a kol. Elektrické stroje, časť druhá: 

Jednosmerné stroje (USB) 

132 978-80-554-1847-6 

Hrabovcová, V. a kol. Elektrické stroje, časť tretia: Striedavé 

točivé elektrické stroje 

239 978-80-554-1893-3 

Hrabovcová, V. a kol. Elektrické stroje, časť tretia: Striedavé 

točivé elektrické stroje (USB) 

239 978-80-554-1848-3 

Stavebná fakulta 

Bujňák, J. Spriahnuté oceľobetónové 

prefabrikované konštrukcie budov 

106 978-80-554-1854-4 

Decký, M. a kol. Mestské inžinierstvo, 1. diel  383 978-80-554-1882-7 

Decký, M. a kol. Trvaloudržateľné materiály a 

technológie výstavby vozoviek a 

spevnení 

328 978-80-554-1855-1 

Ižvolt, L. Konštrukcie železničných tratí a staníc 

- železničný spodok 

709 978-80-554-1898-8 

Papánová, Z. Pružnosť a plasticita 1 185 978-80-554-1863-6 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva 

Boroš, M. a kol. Bezpečnostné systémy. Mechanické 

zábranné prostriedky 

218 978-80-554-1885-8 

Lusková, M. a kol. Zraniteľnosť spoločnosti pri 

dlhodobom výpadku dodávok 

elektrickej energie 

178 978-80-554-1837-7 

Míka, V. T.,  

Hudáková, M. 

Personálny manažment pre krízových 

manažérov 

157 978-80-554-1879-7 

Šoltés, V. Prevencia kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v regiónoch 

Slovenska 

153 978-80-554-1889-6 
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Šoltés, V., Štofková, Z. Vplyv sociálno-ekonomických 

aspektov regionálneho rozvoja na 

bezpečnosť 

118 978-80-554-1888-9 

Fakulta riadenia a informatiky 

Ďurišová, M. a kol. Ekonomické a právne aspekty 

podnikania 

288 978-80-554-1912-1 

Gonda, D. Algebra 114 978-80-554-1902-2 

Holubčík, M., Soviar, J. Vznik synergického efektu v 

kooperačných organizačných formách 

232 978-80-554-1866-7 

Kvet, M. a kol. Practical SQL for Oracle Cloud 545 978-80-554-1880-3 

Rabčan, J. Programovanie v MATLABe 108 978-80-554-1860-5 

Varmus, M., Lendel, V. Inovačný manažment 171 978-80-554-1917-6 

Fakulta humanitných vied 

Hampl, M. Degrade and Destroy. Perspectives 

on the U.S. Discourse on Terrorism 

103 978-80-554-1867-4 

Pitoňáková, S. Úvod do štúdia mediálnych produktov 154 978-80-554-1834-6 

Škorvagová, E. Kognitívno-behaviorálna terapia 

mutizmu alebo Predurčený vesmír 

mlčania 

228 978-80-554-1878-0 

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania 

Vertaľ, P. Aktívna a pasívna bezpečnosť - 

chodci 

95 978-80-554-1864-3 

Vertaľ, P. Aktívna  a pasívna bezpečnosť - 

vozidlá 

85 978-80-554-1911-4 
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Obr. č. 1 Niektoré tituly vydaných monografií a učebníc v roku 2022 

 

V r. 2022 EDIS-vydavateľstvo UNIZA vydalo 16 titulov skrípt s nákladom 1 317 výtlačkov. Priemerný 

náklad skrípt vydaných v roku 2021 bol 82 výtlačkov. 

                   Tab. č. 2 

Zoznam vydaných skrípt za rok 2022 

Fakulta/Autor Názov 
Počet 

strán 
ISBN 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Braciník,  T.,  

Chodelka, F. 

Metodika výcviku súčinnosti 

viacčlennej posádky MCC 

139 978-80-554-1886-5 

Frnda, J.,  

Šimková, V. 

Informatika pre FPEDAS 94 978-80-554-1845-2 

Gajanová, Ľ. a kol. Praktikum z marketingu služieb 192 978-80-554-1873-5 

Gogolová, M. a kol. Praktikum z ekonomiky podniku 118 978-80-554-1915-2 

Michalková, L. a kol. Investičný manažment: praktikum 142 978-80-554-1922-0 

Ondruš, J. a kol. Súdne inžinierstvo v odbore 

cestná doprava. Návody na 

cvičenia 1 

219 978-80-554-1865-0 

Pecho, P.,  

Šajbanová, K. 

Počítačové simulácie v letectve 306 978-80-554-1881-0 

Valášková, K., Siekelová, 

A. 

Podnikateľské riziko - praktikum 132 978-80-554-1874-2 
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Obr. č. 2 Niektoré tituly vydaných skrípt v roku 2022 

Strojnícka fakulta 

Bokůvka, O. a kol. Materiály 1. Návody na cvičenia 86 978-80-554-1858-2 

Dekýš, V. a kol. Dynamika riešená v Matlabe, 

ADAMSe a kalkulačkou 

260 978-80-554-1841-4 

Kasajová, M.,  

Biňasová, V. 

Praktikum z podnikovej 

ekonomiky 

194 978-80-554-1859-9 

Kuric, I. a kol. Computer Support for Production 

engineering 

193 978-80-554-1856-8 

Vaško, A.,  

Markovičová, L. 

Nekovové materiály 149 978-80-554-1843-8 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Kajanová, M., Höger Matematické modelovanie 

a simulácie v elektroenergetike 

187 978-80-554-1929-9 

Stavebná fakulta 

Decký, M., Píry, M. Stavebné právo 1 135 978-80-554-1909-1 

Fakulta riadenia a informatiky 

Maceková, D., 

Kvaššay, M. 

Základy teoretickej medicíny pre 

informatikov 

215 978-80-554-1913-8 
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Graf č. 1 Vydané publikácie UNIZA podľa pracovísk za rok 2022 

 

V priebehu roka 2022 bolo  vo vydavateľstve: 

 poskytnutých 97 čísel ISBN,  

 vypočítaných  705 autorských hárkov, 

 vypracované jazykové korektúry na viac ako 10 600 stranách učebníc a monografií. 

 

 

Obr. č. 3 EDIS vydáva pre UNIZA aj zborníky a iné účelové publikácie   
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V poslednom období je okrem znižovania nákladov jednotlivých publikácií vidieť aj celkový odklon 

autorov od ochoty publikovať vo forme skrípt, učebníc či vedeckých monografií. V roku 2022 sa to 

prejavilo len 60 % plnením edičného plánu v oblasti monografií, vvsokoškolských učebníc a odborných 

knižných publikácií a len cca 22 % plnením edičného plánu pri skriptách. Oveľa viac sú preferované 

články vo vedeckých časopisoch, pričom autori a jednotlivé pracoviská sú nútení k uvedenej stratégii 

vzhľadom na prideľovanie rozpočtových prostriedkov. Publikačná činnosť autorov je nedocenená, 

finančne aj morálne, pritom však dostupná študijná literatúra je jedným zo základných pilierov 

úspešného štúdia na univerzite.   

 

Vzhľadom na trendy v akademickom publikovaní a na základe požiadaviek autorov i samotných 

čitateľov boli v závere roka pripravené prvé elektronické knihy – e-knihy, ktoré boli vydané výlučne v on-

line podobe. Publikácie v tlačenej i elektronickej podobe majú rovnaké postavenie a univerzita pri ich 

posudzovaní kvality postupuje rovnako. Vydávané publikácie budú zverejňované v prostredí 

elektronického obchodu na www.edis.uniza.sk, pričom publikácie budú vybavené ochrannými prvkami 

proti ďalšiemu šíreniu, tzv. sociálnym DRM. Viditeľnou ochranou je použitie vodoznaku UNIZA, ďalej 

údaje o zákazníkovi a apel s prosbou o zodpovedné správanie pri používaní e-knihy.   

Ocenenia 

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové  programy Literárneho fondu každoročne 

udeľuje cenu za vedeckú a odbornú literatúru ako prejav verejného uznania za vytvorenie vedeckého 

alebo odborného diela, ktoré vyšlo v 1. vydaní. V roku 2022 prémiu Literárneho fondu  získali aj dva 

tituly autorov zo Žilinskej univerzity. 

V kategórii technických a matematických vied je to publikácia autorského kolektívu prof. Dr. Ing. Martin 

Decký, Ing. Walter Scherfel, doc. Ing. Eva Remišová, PhD., doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., doc. Ing. 

Katarína Zgútová, PhD., Ing. Jozef Vangel, CSc., Ing. Juraj Plesník   Trvaloudržateľné materiály a 

technológie výstavby vozoviek a spevnení dopravných plôch. 

Druhým oceneným je kolektív autorov doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., doc. Ing. Katarína Buganová, 

PhD., doc. Mgr. Vladimír T. Míka, PhD., Ing. Matej Masár, PhD. a dielo Integrovaný systém manažmentu 

rizík v podniku.  

http://www.edis.uniza.sk/
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Obr. č. 4 Literárny fond ocenil dve publikácie UNIZA prémiou 

12.3.2 Periodiká 

Portfólio vydavateľskej činnosti dopĺňajú periodické publikácie. EDIS v prvom rade zabezpečuje 

vydávanie vedeckého časopisu Komunikácie – Communications a univerzitného Spravodajcu. 

V poslednom období je badať odklon od tlačenej verzie vedeckých odborných periodík k 

elektronickej verzii, čo súvisí najmä s otvorenou politikou publikovania tzv. Open Access. V roku 2022 

bolo však pre UNIZA vytlačených 12 typov periodík v celkovom náklade viac ako 5 200 ks a pre 

externých zákazníkov  ďalšie 2 periodiká v náklade viac ako 4 500 ks. 

 

Spravodajca UNIZA 

Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline vychádza už 40 rokov. Príprava časopisu zahŕňa redakčné 

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

a píše články, neskôr navrhuje grafické spracovanie.  

Univerzitný časopis v roku 2022 vyšiel celkovo 5-krát, od čísla 4/2022 sa znížil náklad časopisu na 500 

ks. S novým akademickým rokom, v ktorom si UNIZA pripomína 70. výročie od svojho založenia, je  

pozornosť zameraná aj na tematické rozhovory s emeritnými profesormi a na anketu, ktorá reflektuje 

aktuálne dianie na UNIZA. Rozsah, rozhovory a prílohy piatich čísel uvádza nasledujúca tabuľka. 
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Tab. č. 3 

Rozsah, rozhovory a prílohy v Spravodajcovi v roku 2022 

Číslo Rozsah Rozhovor Príloha 

1. 
28 

Pavol Kráľ (FPEDAS), Jozef Kúdelčík (FEIT), Juraj Zubáň 

(absolvent FRI) 
Kolektívna zmluva 

2. 
28 Jozef Ristvej (prorektor), Alena Otčenášová (FEIT) 

Letné telovýchovné 

sústredenia 

3. 28 Martin Klimo (FEIT), Dávid Fázik ( absolvent FBI)  

4. 
32 

František Nový (SvF), Otakar Bokůvka (SjF), rozhovory vo 

vlaku 
Nové publikácie 

5. 32 Petr Cenek (emeritný profesor) PF pozdravy 

 

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

Ristvej, PhD., EMBA, 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. Petra Bujňáková, PhD. zo 

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

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

Ľudmila Malachová z ÚTV, Ing. Martina Kardošová Kapitulíková z ÚCV. Na pozícii výkonnej redaktorky 

došlo počas roka k zmene. Mgr. Evu Vlčkovú vystriedala od č. 4/2022. Mgr. Adriana Valentovičová, 

grafické spracovanie zabezpečuje Mgr. Andrej Kurečka a fotografom je Cyril Králik.  

 

Obr. č. 5 V roku 2022 vyšlo 5 čísel Spravodajcu v náklade 3 250 ks 
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Spravodajca je určený predovšetkým pre zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline. Plní svoju funkciu, 

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

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 prostredí 

UNIZA a vyrábaný v EDISe 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. Je evidovaný v databázach SCOPUS od roku 2003 a v databáze 

EBSCO Host od roku 2018. Od roku 2022 je časopis indexovaný alebo je súčasťou databáz a platforiem 

DOAJ, Index Copernicus International Journals Master list, SCImago Journal & Country Rank, 

IndexCopernicus, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, ROAD, ERIH Plus, 

Electronic Journals Library (EZB), JournalGuide, Google Scholar, Scilit.net, WorldCat (OCLC), 

ScienceGate, Jouroscope. Z dôvodu zachovania dlhodobého digitálneho uchovávania je časopis od 

roku 2022 súčasťou digitálnych archívov CLOCKSS and Portico. Autori sa môžu podeliť o svoje 

skúsenosti s publikovaním v časopise na stránke SciRev. Od decembra 2022 je časopis v štádiu 

hodnotenia pre zaradenie do databázy Web of Science. 

Aj v roku 2022 sa EDIS podieľal na redakčnom zabezpečení a technickom spracovaní časopisu, tiež 

zabezpečoval výrobu tlačenej verzie časopisu. Bolo vyrobených 600 tlačených výtlačkov časopisu vo 

farebnom vyhotovení. 

Boli vydané 4 čísla časopisu pomocou otvoreného formátu vydávania časopisu s nosnou témou 

časopisu doprava s nasledovnými 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 má vlastného garanta z členov 

redakčnej rady časopisu alebo vedeckej obce UNIZA. Jednotlivé čísla boli označené 1/2022 až 4/2022. 

Vo vyššie uvedených číslach časopisu bolo v roku 2022 publikovaných spolu 100 článkov (25 článkov 

na číslo) od 376 autorov (94 autorov na číslo) na 1 161 stranách (každé číslo malo priemerne 290 strán). 

Zo 100 článkov bolo 6 článkov od domácich autorov, čo predstavuje 6 % podiel, 14 článkov vzniklo v 

spolupráci domácich autorov so zahraničnými autormi (14 % podiel) a 80 článkov od zahraničných 

autorov (80 % podiel). Z 376 autorov bolo 44 slovenských a 332 zahraničných autorov.  

Redakcia Komunikácií sa podieľala na zabezpečení zverejňovania identifikátorov DOI k jednotlivých 

článkom, ale aj celých čísel ročníka 2022 časopisu na web stránke časopisu http://komunikacie.uniza.sk 

s kompletným archívom časopisu a zverejňovaním jednotlivých článkov, ale aj celých čísel, s pridelením 

identifikátorov DOI a s využívaním služby Online First. Zabezpečovala sa kontrola zhody s už 

publikovanými prácami s využitím služby iThenticate, ako aj na zverejňovanie identifikátorov ORCID ID 

autorov na webstránke časopisu. Realizovala sa príprava nového redakčného systému, ktorý bude 

ponúkať komfortnejšie prostredie na prácu jednak autorom a recenzentom, ale aj redakcii časopisu.  
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12.4  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. Poskytované sú 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 prostredníctvom stroja Heidelberg GTO 52, 

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

Versant Press 180 (farebná tlač),  

 napaľovanie a potlač CD a DVD, nahrávanie USB, 

 knihárske práce – znášanie, ryhovanie, falcovanie, skladanie, 

 väzby V1, V2, V8, hrebeňová väzba plastová, kovová, 

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

opravy starých, porušených kníh, 

 väzba a tlač záverečných prác, tlač a väzba autoreferátov, 

 výroba obalov a dosiek, zakladačov, škatuliek, napr. na medaily, ocenenia, 

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

 laminovanie lesklým a matným laminom, 

 výroba magnetiek, pohľadníc, samolepiek, zošitov, blokov, 

 fotografické práce pre UNIZA, pre účely Spravodajcu. 

 

V roku 2022 bolo prijatých a zrealizovaných 352 objednávok polygrafických služieb. Z toho vyplýva, že 

na každý pracovný deň pripadá 1,40 zrealizovaných zákaziek. Okrem toho bolo prijatých viac ako 2 200 

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

 

Objem fakturovaných výkonov za polygrafické služby za rok 2022 predstavoval cca 326 000 €. Oproti 

predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast cca o 2,4 % v nominálnych cenách. Oproti roku 2019 

(posledný predpandemický rok) zaznamenávame však pokles vo výške 8 %. Pokles polygrafických 

služieb súvisí najmä s poklesom publikačnej činnosti na UNIZA, znižovaním nákladu jednotlivých titulov 

publikácií, časopisov a zborníkov. Evidujeme aj menšiu potrebu propagačných materiálov, ako sú 

letáky, pozvánky na konferencie, informácie o štúdiu, kde sa informácie presúvajú do on-line priestoru. 
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Graf č. 2 Tržby za polygrafické služby (roky 2019 – 2022) 

 

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

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

kroník, matričných kníh a pod. V roku 2022 bolo vyrobených  napr. 3 395 ks kalendárov a 3 820 ks 

koženkových obalov na diplomy. Výroba indexov bola ukončená, pretože sa prešlo na indexy 

v elektronickej podobe. Pred koncom roka sa pravidelne tlačia univerzitné vianočné pozdravy, v roku 

2022 bolo pripravených viac ako 2 000 ks. V knihárskej dielni boli realizované tiež opravy poškodených 

kníh, príprava exkluzívnych obalov, škatuliek na medaily. 

 

Obr. č. 6 Obal a škatuľka vyrobené v EDISe. 
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Počas roka sme zrealizovali niekoľko exkurzií pre študentov a žiakov, či našej univerzity, SPŠ 

elektrotechnickej z Piešťan i pre deti zo ZŠ Martinská v Žiline. Predstavili sme im naše pracovisko, 

používané technológie, ale zaujal ich najmä postup výroby kníh. 

 

Obr. č. 7 Exkurzia  študentov z FHV 

V roku 2022 nebola zrealizovaná žiadna podstatná investícia do výrobných zariadení. Dôvodom bola 

jednak neistota v oblasti polygrafickej výroby a jednak situácia z dôvodu rekonštrukcie priestorov 

EDISu. Namiesto investície do výrobných zariadení šli investície do vymaľovania priestorov, ktoré sa 

zrealizovalo po viac ako 10 rokoch a tiež do vybavenia novej kuchynky pre zamestnancov. Pravidelne 

sa modernizuje PC vybavenie zamestnancov, ktoré umožňuje online komunikáciu s autormi, 

zákazníkmi a v prípade potreby prácu z domu. Každoročne vydavateľstvo obnovuje softvér a licencie 

pre prácu v profesionálnom grafickom prostredí, aby bolo univerzitné pracovisko kompatibilné so 

softvérovými potrebami našich odberateľov. 

12.5  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 v Čadci, Považským múzeom v Žiline a tiež o odborné publikácie iných vydavateľstiev.  

V roku 2022 bol oproti predchádzajúcim dvom rokom zaznamený nárast predaja. Sumárny predaj 

v predajniach a na e-shope dosiahol sumu 90 540,63 € s DPH, čo je oproti predchádzajúcemu roku 

nárast o 19 289,89 €. 
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Graf č. 3 Tržby z predaja publikácií a tovaru s DPH (roky 2019 – 2022) 

Významnú mieru v predaji zastúpil predaj Pamätnej bankovky UNIZA, ktorej sa predalo 2 698 ks. Predaj 

propagačných predmetov predstavoval sumu 27 664,06 €. Počas roka 2022 bola predstavená nová 

kolekcia propagačných predmetov – ZAŽI UNIZA a kolekcia s novým logom. Na podujatie Vianoce na 

univerzite sa pripravili novinky – čokolády, pralinky a syrové tyčinky v obaloch s fotkou, resp. logom 

UNIZA, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom. 

 

Obr. č. 8 Pamätná 0-vá bankovka UNIZA sa predávala v EDISshope 

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

www.edis.uniza.sk., ktorý významne prispel k prezentácii a predaju publikácií. Zákazníci v prevažnej 

miere využívali dodanie objednávky na poštu či dodávku priamo na adresu a výrazne narástol i výber 

prevzatia na osobný odber v predajniach.  

Návštevnosť nášho e-shopu predstavovala v minulom roku 19 056 návštevníkov, pričom jednotlivé 

produkty boli zobrazené bezmála 250 tis. krát. Najzobrazovanejším produktom sa stala 0-vá bankovka, 

ktorú si v e-shope pozreli návštevníci viac ako 11 tis. krát. Spomedzi publikácií najväčší záujem 

vzbudzovala publikácia Kognitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou. 

V roku 2022 bolo prijatých celkom 993 objednávok, z toho vybavených objednávok bolo 943. Dodanie 

objednávky s doručením prostredníctvom Slovenskej pošty využilo 547 zákazníkov a 396 objednávok 

bolo pripravených na prevzatie na osobný odber v predajniach.  
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Najviac využívaným spôsobom platby bola dobierka, ktorú využili zákazníci pri viac ako 50 % 

objednávkach. Hneď za dobierkou sa umiestnil spôsob platby prostredníctvom eMANY, ktorú využili 

zákazníci až pri 30 % objednávok. Hodnota objednávok cez e-shop s dodaním na dobierku dosiahla 

v roku 2022 sumu 10 129,78 €. Nákup s využitím úľavy od DPH pre študentov UNIZA dosiahol čiastku 

5 836,75 €.   

Poštovné náklady na zasielanie dobierok predstavovali v roku 2022 sumu 3 170,63 €. Mierny pokles 

počtu objednávok z e-shopu oproti predchádzajúcemu roku bol spôsobený tým, že po pandemickom 

období boli obe predajne plnohodnotne otvorené a študenti sa vrátili k prezenčnému spôsobu výučby.  

Najpredávanejšou knihou roka 2022 z publikácií vydávaných pre UNIZA sa stalo skriptum SjF autorov: 

Konečná R., Tillová E., Vaško A., Markovičová L.: Materiály II. Návody na cvičenia v počte 96 ks. 

V kategórii vysokoškolské učebnice, vedecké monografie bola napredávanejším titulom učebnica 

z fakulty SvF autorky Papánová Z.: Pružnosť a plasticita v počte 77 ks. 

Vydavateľstvo i univerzitu sme prezentovali na podujatí Žilinský literárny festival a prostredníctvom 

Literárneho informačného centra i na prestížnych svetových knižných veľtrhoch: Frankfurter Buchmesse 

vo Frankfurte nad Mohanom, London Book Fair, Svět knihy Praha.  

 

Obr. č. 9 Vydavateľstvo prezentovalo publikácie UNIZA na Žilinskom literárnom festivale 

Publikácie a aj činnosť vydavateľstva sú propagované okrem webovej stránky v spolupráci 

s jednotlivými fakultami aj na sociálnych sieťach, konkrétne Facebooku. Ku koncu roka mala 

facebooková stránka vydavateľstva 247 sledovateľov. Najsledovanejšími sa stali príspevky ohľadom 

odovzdávania záverečných prác na jednotlivých fakultách univerzity. Medzi príspevkami o vydaných 

publikáciách mal najväčší dosah príspevok o vydaní série učebníc z FEIT – Elektrické stroje (dosah 

príspevku 1 436, počet interakcií 285). 

Formou výpredaja sme zákazníkom umožnili zaobstarať si staršie tituly, ktoré sa už nepredávajú 

a taktiež sme zorganizovali v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline zbierku detských kníh a hračiek 

určených pre opustené, resp. sociálne slabšie deti.  
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V závere roka bol spustený testovací predaj e-kníh, ktoré by v budúcnosti mohli významne prispieť 

k dostupnosti už vypredaných či inak nedostupných knižných titulov. 

12.6  Zamestnanci 

Po pandémii sme sa v roku 2022 vrátili opäť k bežnému fungovaniu na pracovisku. Vzhľadom na 

prebiehajúcu rekonštrukciu boli nutné ešte určité obmedzenia, ktoré však skončili v 2. polovici roka. Bolo 

zrealizované najmä kompletné vymaľovanie priestorov po rekonštrukcii, úprava átria a zriadenie 

spoločnej kuchynky pre zamestnancov. Viaceré nedorobky z rekonštrukcie však ostali nedoriešené.  

V roku 2022 sme absolvovali spoločný tímbilding v univerzitnom stredisku Zuberec, kde sme spätne 

mohli osláviť 30. výročie založenia EDISu. 

 

Obr. č. 10 Tímbilding v univerzitnom stredisku Zuberec 

Organizačná štruktúra EDISu bola upravená na aktuálne potreby, neobsadené pracovné miesto 

„referent predaja“ bolo nahradené pracovnou pozíciou „redaktor“, na ktoré nastúpil Mgr. Muntág. 

Uvedenú situáciu vyvolala najmä potreba rozvoja elektronického publikovania na UNIZA. Došlo aj 

k výmene na niektorých ďalších pracovných pozíciách. Výkonná redaktorka Spravodajcu Mgr. Vlčková 

odišla na materskú dovolenku, pričom na jej pozícii ju zastupuje Mgr. Valentovičová. Rovnako došlo 

k zmene na mieste technického redaktora, kde do kolektívu pribudol Mgr. Kurečka. Vzhľadom na 

dlhodobú práceneschopnosť vedúcej knihárne, nastúpil v septembri ako zástup na danú pozíciu pán 

Mokáň.  
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Obr. č. 11 Kolektív vydavateľstva v júni 2022 

12.7 Záver 

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

vzdelávacie potreby UNIZA, pre plnenie predpokladov kvalifikačného rastu jej pedagogického zboru 

i celkovú reprezentáciu. V ďalšom období stoja pred nami výzvy ako rozvoj elektronického publikovania, 

rozširovanie platobných možností o bezhotovostné platby, ale najmä zvyšovanie významu publikácií 

UNIZA a snaha o zlepšenie podmienok pre publikovanie vrátane ohodnotenia publikačnej činnosti 

autorov. 


