
Príloha číslo 1  
k Organizačnému poriadku Nakladateľstva STU 

 

Organizačná schéma Nakladateľstva STU 

 

Riaditeľ 
VŠ 2. st. 

Redakčné oddelenie 
Odborní zamestnanci 

Obchodné oddelenie 
Odborní zamestnanci 

Ekonomické oddelenie 
Odborný zamestnanec 

Technický redaktor  ÚSV 
polygr., VŠ 1 st., 
ovládanie príslušného 
zalamovacieho softvéru 

 

Technický redaktor  ÚSV 
polygr., VŠ 1 st., 
ovládanie príslušného 
zalamovacieho softvéru 

 

Technický redaktor  ÚSV 
polygr., VŠ 1 st., 
ovládanie príslušného 
zalamovacieho softvéru 

 

Jazykový redaktor       VŠ 
2. st., ovládanie SJ 

Jazykový redaktor       VŠ 
2. st., ovládanie SJ 

 

Odbyt 
Odbytár - ÚSV  

Kníhkupectvo  
Vedúci - ÚSV 

 

Kníhkupectvo  
Predavačka -  SV 

Ekonóm 
    ÚSV  
 

Oddelenie polygrafickej  
výroby 

Vedúci výroby,  ÚSV polygr. VŠ 1. st. 

Montážnik,  ÚSV polygr.  

Ofs. tlačiar, SV, ÚSV polygr. – M 

Ofs. tlačiar, SV, ÚSV polygr. – M 

 

Obsluha dig. strojov ÚSV polygr.  

Knihár, SV polygr. - M  

Knihár, ÚSV polygr. - M  

 

Knihár/Pomocný robotník  
SV polygr./ZV - M 
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Poznámky: 1. Redakčné oddelenie – 10. Kultúra  
                       nevyžaduje sa odborná prax a osobitný kvalifikačný predpoklad 
                       a) jazykový redaktor: PT 9 Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej 
                                                                           úrovne vydávanej publikácie alebo notografická príprava hudobného textu do tlače. 
                        b) technický redaktor: PT 7 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, s grafmi, s tabuľkami 
                                                                          pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.                                                                                          
                                                    PT 8 Určovanie technologických postupov spracovania polygrafického výrobku vrátane 
                                                                           kontroly dodržiavania výrobného postupu. 
                   2. Obchodné oddelenie – 1. Spoločné pracovné činnosti 
                        nevyžaduje osobitný kvalifikačný predpoklad 
                       a) odbytár – odbyt:  PT 8 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend. 
                         b) vedúci – kníhkupectvo: PT 7 Samostatná odborná účtovnícka práca na zverenom úseku – v reprezentačnej predajni                                                                     
                         c) predavačka – kníhkupectvo: PT 5  Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky  - kníhkupectvo, 
                                                                                          vybavovanie reklamácií a objednávok. 
                   3. Ekonomické oddelenie – 1. Spoločné pracovné činnosti 
                       nevyžaduje osobitný kvalifikačný predpoklad 
                       a) ekonóm: PT 8 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend. 
                   4. Oddelenie polygrafickej výroby   
                       Vedúci výroby a obsluha digitálnych strojov – 10. Kultúra 
                        a) vedúci výroby: PT 7 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení,   

                                            určovanie technologických postupov tlačiarenskej výroby vrátane jej zabezpečovania. 
                         b) obsluha digitálnych strojov: PT 7 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, s grafmi, s tabuľkami 
                                                                                        pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia. 

                        c) montážnik: PT 7 Zabezpečovanie elektronickej montáže, skenovanie a obsluha osvitového a vyvolávacieho zariadenia na   
      vyhotovovanie filmov a tlačových podkladov s použitím profesionálneho programového vybavenia.  
                       Ostatní zamestnanci - 1. Spoločné pracovné činnosti – pre polygrafiu - manuálne 
                        d) ofsetový tlačiar: PT 5  Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná obojstranná tlač  na maloformátovom stroji. 

                        e) knihár: PT 5 Odborná knihárska práca na knižných väzbách, spracúvanie ručnej väzby vrátane zdobenia dosiek, kartonáže a         
                                             rezačskej práce. 
                                          PT 6  Špeciálna knihárska práca 

                        f) pomocný robotník: PT 2 Pomocná práca v tlačiarni. 


