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EZP PU - Evidencia záverečných prác  

Manuál pre študenta 

http://ezp.pulib.sk 

 

1. Prihláste sa do systému EZP pomocou prihlasovacieho mena a hesla (obr. 1) 

 Prihlasovacie meno: Rovnaké ako máte v systéme MAIS 

 Heslo: Číslo vašej ISIC karty (ako máte uvedené v systéme MAIS) 
 
Ak nemáte prístup do MAISu, je potrebné aby ste osobne navštívili MDŠ - Multimediálnu databázovú 
študovňu UK PU, príp. kontaktujte UK PU telefonicky (051/7570153). Následne vás zaregistrujeme do 
systému EZP PU. 
 
Ak zabudnete heslo, kliknite na voľbu Zabudnuté heslo. Heslo vám zašleme e-mailom. 
 

 
 

Obr. 1: Prihlásenie používateľa 

 
 
Po prihlásení sa vám zobrazí hlavná stránka vášho študentského účtu (obr. 2).  
 

 
 

Obr. 2: Hlavné okno študentského účtu 
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2. Po prvom prihlásení je nutné vyplniť Vaše osobné údaje v menu Nastavenia účtu (obr. 3). Okrem 
základných osobných údajov, ktoré sú označené hviezdičkou, je možné zmeniť si aj svoje 
prihlasovacie heslo. Údaje označené hviezdičkou sú povinné! Po zadaní údajov ich musíte uložiť na 
konci strany potvrdením tlačidla  Zmeniť údaje (obr. 3). 
 

 
 

Obr. 3: Nastavenia študentského účtu 

 
3. Pre vloženie novej práce si v menu kliknite na Formulár vkladania (1). Na hlavnej stránke 

študentského účtu si vyberte Typ práce (2), ktorý chcete vložiť a potvrďte ho kliknutím na názov 
(napr. bakalárska práca, magisterská/inžinierska práca, dizertačná práca, rigorózna práca, 
habilitačná práca, iná práca - obr. 4). Otvorí sa okno s formulárom pre zápis údajov o záverečnej 
práci (obr. 5). 
 

 
 

Obr. 4: Hlavná stránka študentského účtu – výber formulára 
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Obr. 5: Formulár vkladania 
 
 

4. Vo Formulári vkladania (obr. 5) vyplňte všetky povinné údaje (označené*), t.j. údaje o práci, údaje 
o školiteľovi, príp. údaje o oponentovi (ak je známy). 

a. Vyberte prácu  

 Tlačidlom  Prehľadávať (obr. 6) si vyberiete súbor s vašou prácou, ktorý môže byť 

umiestnený na pevnom disku, USB kľúči, CD/DVD... 

 Vyberte súbor s prácou a potvrďte tlačidlom Otvoriť / Open. 

 Na záver vloženia práce je potrebné kliknúť na tlačidlo Preniesť (obr. 6). Preniesť je možné 

len súbory vo formáte PDF, ktoré nie sú zaheslované a naskenované, t.j. sú čitateľné.  
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Obr. 6: Výber práce 

 

 Samotná práca musí obsahovať min. 500 slov. Po úspešnom prenesení práce je možné 

preniesť aj prílohy práce, pokiaľ nie sú jej súčasťou (napr. obrázky, mapy, diagramy, nákresy, 

audio/video nahrávky) zaškrtnutím možnosti Chcem pridať prílohy (obr. 7). V prípade 

viacerých príloh je možné ich odoslať postupne jednotlivo alebo naraz – komprimované 

(zip). Pri množstve príloh viac ako 3 sa odporúča ich skomprimovať. Ak veľkosť príloh po 

komprimácií presahuje 300 MB, je nevyhnutné to konzultovať v MDŠ UK PU. 

 

 
 

Obr. 7: Pridanie existujúcej prílohy 

 

b. Vyplňte údaje o práci (1) – je potrebné správne vybrať z danej ponuky Fakultu a Školiace 

pracovisko (katedra, ústav), na ktorom je práca spracovávaná a doplniť študijný odbor, počet 

strán a kľúčové slová z práce (obr. 8). 

 

c. Vyplňte údaje o autorstve (2) – je potrebné vyhľadať školiteľa (obr. 8). 

 Vpíšte priezvisko školiteľa (stačí zadať prvé tri písmená) a stlačte tlačidlo Hľadať. 

 Po zobrazení zoznamu školiteľov kliknite na priezvisko školiteľa. 

 Ak odovzdávate záverečnú prácu a nemáte interného školiteľa, zadajte do systému EZP 

namiesto školiteľa možnosť vedúci pracoviska. Stačí zadať prvé písmená priezviska a stlačte 

tlačidlo Hľadať.  

 

d. Vyplňte ďalšie údaje (3) vo formulári označené hviezdičkou (obr. 8): názov práce v primárnom 

jazyku, abstrakt v primárnom jazyku (nakopírovať z práce), ďalej zvoľte sekundárny jazyk 

a abstrakt v sekundárnom jazyku (nakopírovať z práce).  



5 

 

 

e. Po vyplnení všetkých povinných údajov stlačením tlačidla Uložiť (4) uložte prácu (obr. 8).  

 

 
 

Obr. 8: Formulár vkladania pre prenos práce a zápis údajov o práci 

 

5. Po uložení práce sa zobrazí hlavná stránka so základným popisom práce (obr. 9). 

a. V prípade chybného zápisu údajov o práci (resp. opravy samotnej práce) je ešte možné to opraviť 

voľbou Vyber si operáciu (obr. 9), zvoľte Pridať novú verziu (1). Následne sa otvorí formulár pre 

zápis práce (obr. 6) s vyplnenými hodnotami, ktoré je možné upravovať.  

b. V prípade, že študent prácu neobháji, bude môcť po dohode so školiteľom znova odovzdať 

opravenú prácu. 

c. V prípade, že študent odovzdáva iný typ práce, aký už obhájil (napr. prvá vložená práca 

Bakalárska, druhá nasleduje Magisterská), použije rovnaký užívateľský účet, no vo formulári 

vkladania (obr.4) vyberie  z rolovacieho menu požadovaný typ práce.   
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Obr. 9: Hlavná stránka s údajmi o prenesenej práci / licencia 

 

6. Ak je vložená verzia práce finálna (zhodná s tlačenou verziou), je potrebné zmeniť jej stav tak, aby ju 

školiteľ práce mohol skontrolovať. Kliknite na voľbu Vyberte si operáciu (obr.9), zvoľte Licencia (2).  

V sekcii Stav práce (obr. 10) zvoľte Zmeniť stav práce a vyberte Označené za finálne. 
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Obr. 10: Stav práce a licenčná zmluva 

 

7. Následne je školiteľ povinný prácu skontrolovať a zmeniť stav práce na Označené pre export (pokiaľ 

v práci nenašiel závažne nedostatky, inak ju označí späť na stav Rozpracované, aby študent mohol 

vykonať požadované opravy).  V prípade, ak je práca v stave Označené pre export, je potrebné 

vytlačiť Licenčnú zmluvu zvolením tlačidla Uložiť údaje a následne zvoliť Vygenerovať dokumenty na 

tlač (obr. 11). Pri odovzdávaní tlačenej podoby licenčnej zmluvy sa riaďte usmernením vašej fakulty. 

Na kontrolu CRZP sa odosielajú len práce, ktoré sú označené pre export a majú vygenerovanú 

licenčnú zmluvu!  

 
 

Obr. 11: Tlač licenčnej zmluvy 

 

8. V sekcii Licenčná zmluva máte tiež možnosť zvoliť si spôsob zverejnenia vašej práce v CRZP. Na výber 

máte možnosť zverejnenia diela bez odkladnej lehoty, prípadne po uplynutí zadaného počtu 

mesiacov. Pre zadanie odkladnej lehoty v trvaní viac ako 12 mesiacov, je vopred potrebný súhlas 
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dekana. Ďalej máte možnosť aktivovať ochranu súboru vašej práce a nastavenie povolenia alebo 

zamietnutia sprístupnenia informácie o výsledku obhajoby v CRZP. 

 

9. Po vygenerovaní dokumentov bude práca v najbližšej dávke exportovaná do CRZP na kontrolu 

originality. Protokol z kontroly originality nájdete na hlavnej stránke svojho záznamu v systéme EZP 

PU (obr. 12), ktorý si po kliknutí na odkaz Prejsť na výstup môžete prezrieť a prípadne uložiť. 

 

 

Obr. 12 Výstup z CRZP 

 

10. Po ukončení práce so systémom EZP sa zo systému odhláste.   
 
11. V prípade, ak potrebujete zmeniť akýkoľvek údaj, ktorý nemáte oprávnenie meniť kontaktujte 

správcu systému: ezp@pulib.sk  (v e-maile uveďte svoj login používaný v systéme MAIS). 
 
 

 

 

Upravené 23.5.2013 
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