
Záverečnú prácu zadávate na adrese:  ezp.szu.sk/ezp (klikni sem) 

1. Prihlásite sa do systému rovnakými prihlasovacími údajmi ako do systému MAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skontrolujte si názov práce, školiteľa práce príp. oponentov, napravo v stĺpci 
Operácie vyberiete ponuku „Pridať novú verziu“. Upozornenie: na vkladanie 
bakalárskej a diplomovej práce NEPOUŽÍVATE formulár vkladania (na hornej 
lište). Prácu vkladáte v štandardnom formáte PDF, BEZ AKÉHOKOĽVEK 
ZABEZPEČENIA (proti tlači, kopírovaniu, ukladaniu). Zabezpečenie práce sa 
vykonáva priamo cez EZP SZU viď. bod 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ezp.szu.sk/ezp?fs=7ACEA9931BC34AF5AFA51AFFE5680C07&fn=main
http://ezp.szu.sk/ezp?fs=7ACEA9931BC34AF5AFA51AFFE5680C07&fn=main


3. Výber práce–kliknite na „prehľadávať“ a nájdite cestu k práci, kde ju máte 
v počítači uloženú, potom kliknite na „Preniesť“. Po prenesení práce a zaškrtnutí 
možnosti "Chcem pridať prílohy" sa Vám sprístupní možnosť preniesť prílohy k 
práci (ak je to potrebné a nemáte ich vložené už priamo v práci).  
 

 
 

 
4. Nasledujúce polia musia byť vyplnené: 

- Študijný odbor (vyhľadávacie pole)* - začnite vpisovať názov a systém vyroluje 
možnosti, následne kliknite na odbor, ktorý študujete (napr. zadávate fyzio, tak 
systém nakoniec ponúkne možnosť kliknúť na „fyzioterapia (5611)“, kód je 
interné označenie), 

 
- Počet strán*- počet číslovaných strán, 
- Kľúčové slová  - vyberiete 4 najdôležitejšie kľúčové slová  
- Primárny jazyk práce*- je vyplnený automaticky, (nesmie byť totožný so 

sekundárnym jazykom práce), 
- Sekundárny jazyk práce* - je vyplnený automaticky, 
- Abstrakt v primárnom jazyku práce* (minimálne 100 znakov)– môžete 

skopírovať z práce, 
- Abstrakt v sekundárnom jazyku* (minimálne 100 znakov)– môžete skopírovať 

z práce. 

  



 
5. Po splnení všetkých krokov potvrdíte zadanie práce klíknutím na „Uložiť“. 

 

 

 

 

 

 

  



6. Po uložení záverečnej práce do EZP je nutné uložiť si licenčnú zmluvu a zmeniť stav 

práce z "rozpracované" na "označené pre export". Až takto upravený záznam, bude 

odoslaný do centrálneho registra záv. prác na kontrolu originality.

 

 

7. Licenčnú zmluvu a zmenu stavu práce uskutočníme tak, že v ponuke napravo 

(Vyberte si operáciu) kliknete na "Licencia". 

 

8. Vyplníte licenčné údaje potrebné na licenčnú zmluvu (ulicu a číslo domu, mesto, PSČ, 

dátum a miesto narodenia). Niektoré z nich môžu byť predvyplnené, PSČ uvádzajte v 

tvare bez medzier napr. 81101).

 



9.  Dátum obhájenia práce - študent ho nevypĺňa. 

10. Zmena stavu práce: kliknete na malú šípku a vyroluje sa Vám ponuka, kde si zvolíte 

"označené pre export".

 

11. Potvrdenie zmeny stavu práce (2x OK)

 



12. Vyplnené údaje a zmenený stav práce uložíte. Nad tlačidlom "uložiť údaje" je 

možnosť zmeniť predvolené nastavenie technologických opatrení, ktoré zabránia 

verejnosti dielo trvalo ukladať, alebo ho tlačiť (odporúča sa ponechať prednastavenú 

hodnotu "áno" - dielo bude chránené). Druhá možnosť je sprístupnenie výsledku 

obhajoby Vašej práce. Ak zmeníte prednastavené hodnoty je potrebné opäť kliknúť 

na "uložiť údaje". 

 

 

13. Po uložení údajov je potrebné si vygenerovať dokumenty na tlač (licenčnú zmluvu) 

 

 

14. Práce, ktoré majú stav "označené pre export" a uloženú licenčnú zmluvu budú 

automaticky odoslané o 00:00 hod. do centrálneho registra záverečných prác (CRZP). 

 

 



15. Protokol o kontrole originality je vygenerovaný do cca. 48 hodín od odoslania práce 

do CRZP. Nájdete ho na hlavnej stránke Vášho profilu, kde si ho otvoríte príp. uložíte a 

vytlačíte. 

 

 

16. Posudky vkladajú školitelia/oponenti, nie študenti. 

 

Aktualizácia návodu na vloženie záverečných prác do EZP: 06.03.2014 

 


