
Používateľská príručka pre oponentov 
Prihlásenie 

1. Spustite internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, MS 
Internet Explorer,...). 

2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: ezp.vssvalzbety.sk  
3. Zobrazí sa stránka s možnosťou prihlásenia alebo registrácie nového 

používateľa (Obrázok č.1). 

V prípade, že na stránke Evidencie záverečných prác už máte vytvorené konto je 
potrebné sa do systému prihlásiť. Pre správne prihlásenie je potrebné do vstupného 
poľa s nápisom Prihlasovacie meno zadať prihlasovacie meno a do poľa Heslo 
prihlasovacie heslo (Obrázok č.1a). Pri vkladaní hesla sa jednotlivé znaky zobrazia 
ako bodky, čo je bezpečnostné opatrenie proti „odpozorovaniu" hesla neoprávnenou 
osobou. Formulár sa potvrdzuje kliknutím na tlačidlo Odoslať. 

 
Obrázok č.1a 

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, kliknite na odkaz Zabudnuté heslo (Obrázok 
č.1b), po zadaní Vašej emailovej adresy a kliknutím na tlačidlo Odoslať bude na 
Váš email zaslané vygenerované nové heslo. O zmene hesla ste vždy informovaný 
emailom. 

http://ezp.vssvalzbety.sk/�


 
Obrázok č.1b 

V prípade, že na stránke Evidencie záverečných prác ešte nemáte vytvorené konto, 
požiadajte katedrového administrátora (každá katedra má pridelenú takúto osobu), 
aby Vám ho v systéme vytvoril pomocou registračného formulára (Obrázok č.1c).  

Pokiaľ má používateľ systému EZP viacej funkcií (je školiteľom aj autorom zároveň, 
prípadne aj oponentom), bude mať vytvorené v systéme len 1 konto. 

 
Obrázok č.1c 



Po vyplnení formulára administrátorom Vám bude následne na zadanú emailovú 
adresu zaslaný aktivačný email, kedy treba kliknúť na uvedený aktivačný link 
(Obrázok č.1d). POZOR, na link kliknúť iba raz! 

 
Obrázok č.1d 

Následne po aktivácii sa zobrazí okno s informáciou (Obrázok č.1e), že na Vašu 
emailovú adresu bude zaslaný aj druhý email s kompletnými prihlasovacími údajmi 
do systému EZP (Obrázok č.1f). 

 
Obrázok č.1e 

 
Obrázok č.1f 

Po prihlásení sa zobrazí úvodná stránka (reprezentovaná ikonkou domčeka) s 
úvodným popisom a nasledovnými položkami úrovne menu (Obrázok č.1g): 

• Moje práce 
• Profil 
• Nápoveda (Používateľská príručka, Často kladené otázky, Chybové kódy, 

Kontaktný formulár) 
• Odhlásiť  



 
Obrázok č.1g 

 

Moje práce 
Položka menu "Moje práce" obsahuje zoznam prác autorov, ku ktorým ste ako 
oponent/školiteľ pridelený(Obrázok č.2). V prípade, že ste okrem oponenta zároveň 
aj autorom alebo školiteľom, položka "moje práce" sa automaticky rozdelí na: 

• Autorské práce 
• Školiteľské práce 
• Oponentské práce 

V náhľade sú zobrazené nasledovné položky: školský rok, typ práce, názov 
práce, stav dokumentu, vlastník práce a odkaz Zobraziť. Práce sa Vám 
zobrazia až potom, ako príslušní autori vytvoria záznamy o daných prácach a 
katedroví administrátori Vás priradia ako oponenta k daným záverečným prácam 
(ak ste oponentom práce a nevidíte ju v uvedenom zozname, kontaktujte 
katedrového administrátora príslušnej katedry a informujte sa, či Vás k danej práci 
pridal ako oponenta).  

Kliknutím na položku Zobraziť  možno zobraziť detaily danej práce (Obrázok č.3). 
Políčko Hľadať slúži na vyhľadávanie práce podľa názvu práce, prípadne vlastníka 
práce. Je tu aj možnosť vyselektovania záverečných prác pomocou označenia políčka 
"Práce len bez posudku". 



 
Obrázok č.2 

1. Hlavnou úlohou oponenta je, aby do systému EZP doplnil hodnotiaci posudok k 
danej záverečnej práci (bodové hodnotenie, otázky a pripomienky k záverečnej 
práci - oponent je povinný okomentovať prácu pri znížení počtu bodov). Ku 
každému posudku je nutné vyplniť aj licenčnú zmluvu: 

Postup pre vyplnenie posudku + licenčnej zmluvy" (Obrázok č.4): 
1. prihláste sa do systému EZP (ezp.vssvalzbety.sk) 
2. kliknite na záložku "Moje práce" 
3. kliknite na odkaz "Zobraziť" pri práci, ku ktorej chcete doplniť posudok 
4. kliknite na tlačidlo "Pridať posudok" 
5. vyplňte formulár posudku a kliknite na tlačidlo "Uložiť" 
6. po uložení posudku sa automaticky generuje licenčná zmluva o použití posudku 
k záverečnej práci 
7. kliknutím na link posudku / licenčnej zmluvy sa zobrazí samotný vyplnený 
posudok /licenčná zmluva pripravené na tlač 

2. Ak študent prácu neobhájil, bude práca katedrovým administrátorom (túto 
operáciu môže urobiť výlučne administrátor) označená ako "neobhájená". Ak sa 
študent rozhodne obhajovať prácu znova, bude musieť prácu v systéme EZP 
opätovne editovať, nahrať novú verziu práce a prejsť celým postupom opäť. POZOR, 
po označení práce za neobhájenú začína plynúť lehota 90 dní, dokedy má autor 
možnosť prácu Editovať. Pokiaľ to neurobí do tejto lehoty, práca automaticky 
prechádza do stavu "trvale neobhájená"! 



 
Obrázok č.3 

 

 

 



 

 
Obrázok č.4 



Profil 
Položka menu "Profil" obsahuje informácie o používateľovi, ktoré vyplnil pri 
registrácii (Obrázok č.5). Prihlasovacie meno – meno, ktorým sa používateľ bude 
prihlasovať nevypĺňame. Je generované systémom na základe mena a priezviska 
používateľa. Je vytvorený v tvare: meno - priezvisko. Napr.: Janko Hraško 
(janko.hrasko). Heslo je na začiatku taktiež generované systémom, preto ho 
nevypĺňame, neskôr je však zmena možná. Prihlasovacie údaje sú zaslané 
používateľovi na uvedenú emailovú adresu. 

V prípade, že si chce používateľ zmeniť heslo, treba do poľa Heslo napísať nové 
heslo (minimálne 8 znakov) a potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť. Informatívny 
email o zmene hesla je poslaný na zadanú emailovú adresu pri každej zmene hesla. 

 
Obrázok č.5 

 

 



Nápoveda 

Položka menu "Nápoveda" obsahuje Používateľskú príručku, Často kladené 
otázky, Chybové kódy a Kontaktný formulár. Nápoveda rieši problémy, ktoré 
môžu vzniknúť pri používaní systému EZP. POZOR, používateľskú príručku je 
potrebné si prečítať skôr, než začnete pracovať so systémom (aj v prípade, že už 
ste s ním predtým pracovali, nakoľko v systéme pribúdajú stále nové funkcie). V 
prípade, že riešenie Vášho problému nie je v používateľskej príručke, môžete 
prostredníctvom kontaktného formuláru zadať otázku, na ktorú v priebehu 
niekoľkých dní dostanete odpoveď (Obrázok č.6). POZOR, cez kontaktný formulár 
stačí poslať otázku 1 krát! 

 
Obrázok č.6 

 

Odhlásiť 

Položka menu "Odhlásiť" slúži na odhlásenie používateľa zo systému EZP.  
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