
 

 

 

Po prihlásení si spustíme 

administráciu štúdia. 



 

 

 

 

 

Prejdeme na záložku záverečné práce. 

 



 

 

 

Na pravej strane máme ikonu pre pridanie záverečnej 

práce do EZP 

 



 

 

 

Po kliknutí sa nám zobrazí dialógové okno 

pre odovzdanie záverečnej práce. 

 



Prvým krokom je vloženie súboru ZP. 

Ikony na pravej strane slúžia na (z ľava do prava ) 

• vloženie súboru práce do EZP (iba súbor .pdf) 

• zmazanie vloženého súboru (túto činnosť je 

možné vykonať iba kým práca nie je označená 

ako finálna) 

• stiahnutie vloženého súboru záverečnej práce  



Po kliknutí na ikonku pre vloženie súboru ZP sa nám 

zobrazí dialógové okno pre vyhľadanie súboru. 

Klikneme na Prehľadávať a po nájdení súboru na Uložiť. 



 

Po vložení súboru ZP, môžeme nahrať prílohy ZP. 

Ikony na pravej strane slúžia na (z ľava do prava ) 

• vloženie súboru prílohy (postup je rovnaký ako pri 

vkladaný súboru ZP) 

• zmazanie vloženého súboru (túto činnosť je 

možné vykonať iba kým práca nie je označená 

ako finálna) 

• stiahnutie vloženého súboru prílohy 

• pridanie ďalšej prílohy  

 



 

V prípade potreby vyplníme čestné vyhlásenie. 

(Týka sa iba prác ktoré boli čiastočne alebo úplne 

zverejnené) 

Ikony na pravej strane slúžia na (z ľava do prava ) 

• vyvolanie dialógového okna pre vyplnenie 

čestného vyhlásenia 

• náhľad detailu čestného vyhlásenia 

• tlač čestného vyhlásenia (študent vytlačené 

čestné vyhlásenie odovzdá na študijnom oddelení) 

 



 

Po vložení súboru ZP a príloh k ZP, vyplníme licenčnú 

zmluvu.  

Ikony na pravej strane slúžia na (z ľava do prava ) 

• vyvolanie dialógového okna na vyplnenie licenčnej 

zmluvy 

• náhľad detailu licenčnej zmluvy 

• tlač licenčnej zmluvy (študent si vytlačí licenčnú 

zmluvu dva krát, z toho jednu odovzdá na 

študijnom oddelení) 

 



 

V dialógovom okne licenčnej zmluvy študent vyplní bod 2 

a 3. 

Potvrdíme  tlačidlom OK. 

 



 

Po vyplnení licenčnej zmluvy, doplníme Abstrakt a ďalšie 

texty práce. 

Ikony na pravej strane slúžia na (z ľava do prava ) 

• vyvolanie dialógového okna na vyplnenie 

Abstraktu a textov ZP 

• náhľad detailu vyplnených položiek 

• tlač  

 



 

Po vyvolaní dialógového okna vyplníme: 

• Počet strán ZP (ako je uvedené v abstrakte) 

• Text abstraktu v slovenskom jazyku, anglickom 

jazyku a prípadne inom jazyku (text sa dáva bez 

prvého odstavca, ktorý obsahuje údaje o ZP a bez 

kľúčových slov) 

• V záložke Texty uvedieme kľúčové slová v jazykoch 

práce 

Potvrdíme tlačidlom OK. 



 

Na záver označíme prácu ako finálnu.  

Práca označená ako finálna bude odoslaná na kontrolu 

originality do CRZP. 

Po Označení práce za finálnu si študent vytlačí licenčnú 

zmluvu, ktorú odovzdá na študijnom oddelení. 

Po označení za finálnu, nie je možné robiť zmeny 

v licenčnej zmluve, zadaní ZP a nedá sa zmeniť súbor ZP 



 

Výsledok kontroly originality je možné si pozrieť a vytlačiť. 


