
Používateľská príručka pre školiteľov 
Prihlásenie 

1. Spustite internetový prehliadač (napr. 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). 

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 odoslaní bude na Váš email zaslané 
vygenerované nové heslo. O zmene hesla budete opäť informovaný mailom. 

 
Obrázok č.1b 

http://ezp.vssvalzbety.sk/�


V prípade, že na stránke Evidencie záverečných prác ešte nemáte vytvorené konto, 
požiadajte katedrového administrátora (podľa prislúchajúcej katedry), aby Vám ho 
v systéme vytvoril pomocou registračného formulára (Obrázok č.1c).  

Pokiaľ je školiteľ zároveň aj autorom (samozrejme inej práce) alebo oponentom, 
bude mať vytvorené len 1 konto v systéme EZP. 

 
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). 

 
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 s 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, ku ktorým ste ako školiteľ alebo 
oponent pridelený (Obrázok č.2). V prípade, že ste okrem školiteľa zároveň aj 
autorom alebo oponentom, položka "moje práce" sa automaticky rozdelí na: 

• Autorské práce 
• Školiteľské práce 
• Oponentské práce 

V náhľade sú zobrazené nasledovné položky: 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 priradia Vás za svojho 
školiteľa (ak ste školiteľom práce a nevidíte ju v uvedenom zozname, kontaktujte 
príslušného autora a informujte sa, či už vytvoril záznam o záverečnej práci a či Vás 
k danej práci pridal ako školiteľa).  

Kliknutím na položku "zobraziť"  možno zobraziť detaily danej práce a skontrolovať 
správnosť zadaných údajov. Políčko Hľadať slúži na vyhľadávanie práce podľa 
názvu práce. Je tu aj možnosť vyselektovania záverečných prác pomocou označenia 
políčka "Práce len bez posudku". 

 
Obrázok č.2 

 

 

 



Po označení práce autorom za finálnu už daný autor nemá možnosť ďalšej úpravy 
svojej práce. Následne je poslaný informatívny email školiteľovi, že práca je už vo 
finálnom stave a autor má povinnosť si túto informáciu overiť u svojho školiteľa. 
Školiteľ je následne (po označení práce autorom za finálnu) povinný 
skontrolovať prácu s vytlačenou prácou a pokiaľ sú tieto práce totožné, je 
povinný prácu označiť za "schválenú" (tlačidlo schválené sa zobrazí až po 
označení práce za finálnu).  

Postup pre kontrolu práce a označenie za "schválené" (Obrázok č.3): 
1. prihláste sa do systému EZP (ezp.vssvalzbety.sk) 
2. kliknete na odkaz "zobraziť" pri práci, ktorú chcete skontrolovať 
3. kliknete na odkaz pod nadpisom "Súbor" - zobrazí sa práca vo formáte PDF 
4. skontrolujte prácu s odovzdanou verziou (knižná forma práce) 
5. ak sú práce totožné, kliknite na tlačidlo "označiť za schválené", následne je práca 
automaticky odoslaná na kontrolu originality do CRZP (Centrálny register 
záverečných prác) 
6. keď bola práca úspešne označená za schválenú do cca. 5 - 7 pracovných dní 
bude k dispozícii protokol o kontrole originality, o čom budete informovaný 
prostredníctvom emailu 
7. keď je k dispozícii uvedený protokol, práca zmení stav na "skontrolovaná", o čom 
ste informovaný prostredníctvom emailu 

V prípade, že práce totožné nie sú, alebo sa v detaile práce vyskytujú 
nezrovnalosti, školiteľ môže záznam o práci upravovať, respektíve vrátiť prácu do 
stavu "rozpracovaná", čím umožní autorovi vykonanie úprav vedúcich ku korektnej 
evidencii jeho záverečnej práce. 

Postup pre vrátenie práce do stavu "rozpracovaná" (Obrázok č.3): 
1. prihláste sa do systému EZP (ezp.vssvalzbety.sk) 
2. kliknete na odkaz "zobraziť" pri práci, ktorú chcete skontrolovať 
3. kliknite na tlačidlo "vrátiť na rozpracované" 
4. práca bola úspešne vrátená do stavu "rozpracovaná", čím je umožnené autorovi 
vykonanie úprav vedúcich ku korektnej evidencii jeho záverečnej práce 

Keď je práca "skontrolovaná", je potrebné aby školiteľ doplnil hodnotiaci posudok k 
danej záverečnej práci (vyjadrenie k originalite práce, bodové hodnotenie a 
pripomienky k záverečnej práci). 

Postup pre vyplnenie posudku" (Obrázok č.4): 
1. prihláste sa do systému EZP (ezp.vssvalzbety.sk) 
2. kliknete na odkaz "zobraziť" pri práci, ku ktorej chcete doplniť posudok 
3. kliknite na tlačidlo "pridať posudok" 
4. vyplňte formulár posudku a kliknite na tlačidlo "Uložiť" 
5. kliknutím na link posudku / licenčnej zmluvy sa zobrazí samotný vyplnený 
posudok /licenčná zmluva pripravené na tlač 

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 a prejsť celým postupom. 

 



 
Obrázok č.3 

 



 

 
Obrázok č.4 



Profil 
Položka menu "Profil" obsahuje informácie o používateľovi (Obrázok č.5). 
Prihlasovacie meno – meno, ktorým sa používateľ bude prihlasovať nevypĺňame. 
Je generované systémom na základe mena a priezviska; prihlasovacie meno je 
automaticky poslané na zadaný email. Heslo je na začiatku generované systémom, 
preto ho nevypĺňame. Heslo je automaticky poslané na zadaný email pri každej 
zmene.  

Prihlasovacie meno sa generuje systémom na základe mena a priezviska pre 
autora. Je vytvorený v tvare: priezvisko - prvé písmeno mena - posledné 2 čísla 
roku vytvorenia konta. Napr.: Janko Hraško (hraskoj11). Heslo je pred generované 
systémom a je automaticky poslané na zadaný email. Informatívny mail je poslaný 
pri každej zmene hesla. 

 
Obrázok č.5 

 

 



Nápoveda 

Položka menu "Nápoveda" obsahuje Používateľskú príručku, Často kladené otázky, 
Chybové kódy, Kontaktný formulár. Nápoveda rieši problémy, ktoré môžu vzniknúť 
pri používaní systému EZP. V prípade, že ste nenašli riešenie Vášho problému v 
používateľskej príručke, môžete prostredníctvom kontaktného formuláru zadať 
otázku, na ktorú v priebehu niekoľkých dní dostanete odpoveď (Obrázok č.6). 

 
Obrázok č.6 

 

Odhlásiť 

Položka menu "Odhlásiť" slúži na odhlásenie používateľa.  
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