
 
 

Systém objednávania a odovzdávania záverečných prác v r. 2021 

 

1. EDIS – vydavateľské centrum ŽU bude prijímať objednávky od študentov UNIZA na väzbu 

a tlač záverečných prác výhradne elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového 

systému: EDIS - Objednávkový systém záverečných prác (uniza.sk) 

2. Študent UNIZA si objedná väzbu práce s uvedením povinných údajov na vypracovanie 

obalu a zároveň môže do objednávkového systému nahrať aj vnútro práce vrátane scanu 

originálu zadania. Fakulty UNIZA budú akceptovať v záverečnej práci študenta scan 

zadania namiesto originálu.  

3. Všetky záverečné práce – bakalárske a diplomové práce -  sa budú viazať do mäkkej 

lepenej väzby V2. Pre záverečné práce – dizertačné práce – bude možnosť objednať aj 

väzbu v tvrdých doskách. Mäkká lepená väzba V2 plne vyhovuje požiadavkám legislatívy 

na nerozoberateľnosť. 

4. Študent si zároveň bude môcť objednať aj napálenie a potlač CD/DVD ako voliteľnú 

službu. V prípade potreby napálenia dodatočných súborov (okrem nahratého vnútra práce) 

bude možné poslať zazipované súbory mailom, príp. cez úschovňu. 

5. Študent v on-line objednávkovom systéme zaplatí väzbu a tlač záverečnej práce 

prostredníctvom aplikácie E-many. Platbu je potrebné vykonať zo svojho účtu E-many. 

EDIS nebude expedovať neuhradené objednávky. 

6. Štandardná doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je 5 pracovných 

dní. 

7. Študent zodpovedá za včasné objednanie, vloženie záverečnej práce pre tlač a väzbu, ako 

aj úhradu platby za služby EDISu. Objednanie tlačenej verzie odporúčame študentom čím 

skôr po nahratí elektronickej verzie. 

8. Tlač vnútra záverečnej práce je možné si objednať  v čiernobielom, farebnom alebo 

kombinovanom vyhotovení. Kombinovaná tlač bude počítaná podľa skutočného počtu čb. 

a fb. strán podľa počítadiel tlačiarenských zariadení. Študent dostane informáciu o cene 

tlače a väzby záverečnej práce ihneď po vytlačení práce, aby svoju objednávku mohol včas 

uhradiť. 

9. V prípade, ak študent nebude mať záujem využiť službu tlače vnútra práce v EDISe, 

vytlačené vnútro práce bude možné doručiť do EDISu riadne zabalené a označené v súlade 

s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami. 

10. EDIS nebude zabezpečovať tlač príloh vo formáte väčšom ako A3. Tlač týchto príloh si 

zabezpečí študent individuálne a doručí priamo na fakultu. 

11. Po zadaní objednávky a jej zaplatení už nebude možné realizovať úpravy objednávky, t. j. 

ani dodatočné vyrezávanie a dopĺňanie strán. 

12. Pre zabezpečenie otázok poskytne EDIS mailovú adresu a mobilné telefónne číslo, na 

ktorom sa budú študentom poskytovať informácie. (tlacdiplomovky@uniza.sk, mobil: 0917 

/ 210 671) 

13. Po realizácií tlače a väzby záverečnej práce EDIS prostredníctvom internej pošty (tzv. 

kolotoč) zabezpečí doručenie záverečných prác na príslušnú fakultu kontaktným osobám. 

http://tlacdiplomovky.uniza.sk/
mailto:tlacdiplomovky@uniza.sk


 
 

Jeden výtlačok záverečnej práce bude určený na archiváciu na UNIZA. V prípade, ak si 

študent objedná viac ako 1 ks záverečnej práce, prevezme si tieto zvyšné zviazané záverečné 

práce na príslušnej fakulte.  


