
 

Dôležitá informácia  pre študentov FPEDAS: aj  v tomto akademickom roku budú študenti 
odovzdávať 2 ks tlačenej formy záverečnej práce ( tento rok v mäkkej väzbe). 

 

Systém objednávania a  odovzdávania záverečných prác v krízovom režime 

 

1. EDIS – vydavateľské centrum ŽU bude prijímať objednávky od študentov UNIZA na väzbu 
a tlač záverečných prác len elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového 
systému: tlacdiplomovky.uniza.sk/ 

2. Všetky záverečné práce sa budú viazať do mäkkej lepenej väzby V2. V tejto krízovej 
situácii nebude EDIS realizovať väzbu do tvrdých dosiek a väzbu do koženkových dosiek. 
Je to z dôvodu, že technologický proces výroby väzieb v tvrdých doskách je časovo, 
personálne i materiálne oveľa náročnejší, štandardne využívame aj externistov – to teraz 
z bezpečnostných dôvodov nebude možné. Lepená väzba V2 plne vyhovuje požiadavkám 
legislatívy na nerozoberateľnosť. 

3. Študent UNIZA si objedná väzbu práce s uvedením povinných údajov na vypracovanie 
obalu a zároveň do objednávkového systému nahrá aj vnútro práce vrátane scanu 
originálu zadania. Fakulty UNIZA budú akceptovať v záverečnej práci študenta scan 
zadania namiesto originálu.  

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

5. Študent v on-line objednávkovom systéme zaplatí väzbu a tlač záverečnej práce 
prostredníctvom aplikácie e-many. EDIS v spolupráci s CeIKT zabezpečí funkčnosť e-many 
aj pre použitie na platbu za väzbu a tlač záverečných prác.  

6. Minimálna doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je 7 
pracovných dní (dlhšia doba na spracovanie je z dôvodu zabezpečenia doručenia na 
príslušnú fakultu). Doba na spracovanie objednávky začne plynúť po úhrade objednávky. 
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. 

7. Tlač záverečných prác bude EDIS realizovať v buď čiernobielom alebo farebnom 
vyhotovení z dôvodu možnosti výpočtu sumy za tlač v on-line objednávkovom systéme 
a platby prostredníctvom e-many, t.j. nebude možná kombinácia čb. a farebnej tlače. Je 
to z dôvodu, že skutočný počet čb. a fb. strán v práci je známy až po samotnej tlači na 
základe počítadiel tlačiarenských zariadení, t.j. vznikali by nedoplatky, príp. preplatky, 
ktoré by nebolo možné zúčtovať.  

8. EDIS nebude zabezpečovať tlač príloh vo formáte väčšom ako A3. Tlač týchto príloh si 
zabezpečí študent individuálne, príp. tieto prílohy budú súčasťou CD. 

9. Po zadaní objednávky a jej zaplatení už nebude možné realizovať úpravy objednávky, t. j. 
ani dodatočné vyrezávanie a dopĺňanie strán. 



10. 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) 

11. Po realizácií tlače a väzby záverečnej práce EDIS prostredníctvom internej pošty (tzv. 
kolotoč) zabezpečí doručenie záverečných prác na príslušnú fakultu (referát pre študijné 
záležitosti). 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. Prevzatie prác/e potvrdí podpisom na 
preberacom hárku. 

12. V prípade zhoršenej situácie,  príp. PN väčšieho počtu zamestnancov EDISu v súvislosti 
s rozširovaním choroby COVID-19 je možné upustiť od realizácie tlačenej verzie 
záverečnej práce. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní. 

13. EDIS v tomto krízovom období nebude poskytovať služby viazania záverečných prác pre 
študentov iných VŠ a univerzít. 
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