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V subsystéme Evidencia štúdia si otvorím aplikáciu VSES017 na záložke Záverečné práce. 

 

cez bežca zakliknem 
text - Záverečná práca

 
 

 

 pre vloženie súboru s prácou 
kliknem na ikonku „Pridať prácu“
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Vložím súbor s prácou 
a potvrdím. 

 
Cez bežca si skontrolujem vloženú prácu v EZP  

 

skontrolujem si obsah vloženej 
práce. Autor je zodpovedný za 
obsah práce zasielanej na kontrolu 
originality! môžem pridať súbory  

s prílohami 
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cez bežca si 
skontrolujem 
prílohy 

pridám súbory  
s prílohami 

 
 

 

zaevidujem licenčnú 
zmluvu pre vysokú 
školu 
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Licenčná zmluva pre VŠ 

 
 
 

 

zaevidujem licenčnú 
zmluvu pre CRZP 
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Licenčná zmluva pre CRZP 

 
 
Doplnenie abstraktu ... 

 

vyplním počet strán 
práce, abstrakt 
a kľúčové slová 
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Abstrakt sa musí vložiť v slovenskom a v anglickom jazyku, príp. aj v inom cudzom jazyku. 

 

1) sem zadám 
počet strán práce 

3) kliknem na 
ikonku ceruzky 

2) vyberiem jazyk 
abstraktu 

4) sem skopírujem text 
abstraktu a potvrdím 

 
 

 

doplním ďalšie 
texty práce 
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Keď mám všetky údaje vyplnené správne, označím prácu ako finálnu, potom už nemôžem 
vymeniť prácu ani zmeniť texty. Protokol o kontrole originality si neskôr zobrazím kliknutím 
na text „Výsledok originality“ 

 

označím prácu ako 
finálnu 

do dvoch pracovných 
dní príde výsledok 
originality  

 
 

 

po označení práce ako finálnej, sa zmení stav práce na 
„finálne v EZP“, keď príde výsledok originality 
z CRZP bude stav práce „kontrola originality“, potom 
si môžem vytlačiť protokol o kontrole originality 
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Po označení práce ako finálnej si hneď vytlačím licenčnú zmluvu a analytický list. 

 

kliknutím na ikonku 
tlačiarne si vyberiem 
tlač licenčných 
zmlúv a analytického 
listu 


