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1 Aktivácia prístupového účtu 

Na získanie prístupu do informačného systému na evidenciu 
záverečných prác Žilinskej univerzity (EZP) je potrebné najskôr ak-
tivovať užívateľský účet služieb systému UNIZA Network Manage-
ment System (NMS). V prípade, že ste účet aktivovali už v minu-
losti, napríklad za účelom získania prístupu k iným službám LDAP 
(prístup k UNIZA-WIFI, vzdialené prihlásenie do siete ŽU prostred-
níctvom VPN a podobne), môžete tento krok preskočiť.  

Aktivácia účtu sa realizuje na webovej stránke:  

 https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main  

Na uvedenú stránku sa možno dostať aj prostredníctvom od-
kazu z akademického informačného systému e-Vzdelávanie 
http://vzdelavanie.uniza.sk, kde na úvodnej stránke je vytvorená 
sekcia „Informácie k záverečným prácam“ (obr. 1) – po kliknutí na 
tlačidlo „Viac“ sa zobrazia dostupné služby - obr. 2. 

 
Obr. 2 Zoznam dostupných služieb v sekcii "Informácie k záverečným prácam" 

 
Obr. 1 Prechod na informácie o 

záverečných prácach na AIS e-Vzdelávanie 

https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main
http://vzdelavanie.uniza.sk/
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Na aktiváciu prístupu k službám EZP je potrebné zvoliť si voľbu „Správa a aktivácia LDAP účtov“. Zobrazí 
sa prihlasovacia obrazovka UNIZA NMS (obr. 3). 

 
Obr. 3 Prihlasovacia obrazovka UNIZA NMS 

Na získanie prehľadu o aktívnych službách, prípadne ich 
aktiváciu/deaktiváciu je potrebné prihlásenie. Po prihlásení sa 
zobrazí úvodná obrazovka NMS s dostupnými službami (obr. 4). 
Po výbere funkcie „Moje služby“ sa zobrazí zoznam aktívnych 
a neaktívnych služieb. Na vloženie záverečnej práce je potrebné 
mať aktivovanú službu EZP (obr. 5). V prípade, že služba je ne-
aktívna, aktivuje sa kliknutím na tlačilo „Aktivovať službu“. 

 
Obr. 5 Výpis prehľadu aktivovaných služieb NMS 

V prípade, že ste účet NMS ešte neaktivovali, výberom voľby „Aktivácia účtu“ (obr. 3) zobrazíte formulár 
určený na zadanie údajov potrebných na aktivovanie účtu (obr. 6). Po zadaní povinných údajov (označené *) 
a kliknutí na voľbu „Aktivovať účet“ v dolnej časti formulára sa LDAP účet aktivuje a možno následne aktivo-
vať jednotlivé služby. 

 
Obr. 4 Úvodná obrazovka NMS 
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Obr. 6 Formulár na zadanie údajov potrebných na aktivovanie LDAP účtu 

Po kliknutí na tlačidlo „Aktivovať účet“ systém skontroluje vložené údaje. V prípade neúplne alebo ne-
správne zadaných údajov okno zostane zobrazené spoločne s výzvou na odstránenie chýb. Ak boli vložené 
správne údaje, systém odošle potvrdzovací mail na adresu uvedenú do formulára. Tento mail bude obsahovať 
link na aktivovanie účtu. Po kliknutí na link v doručenom maile sa zobrazí formulár pre vloženie a overenie 
prístupového hesla.  

Ak už používateľ má účet aktivovaný ale zabudol prístupové heslo, môže si nastaviť nové heslo kliknutím 
na položku „Zabudnuté heslo“ v sekcii LDAP manažment úvodného menu. Po kliknutí na túto voľbu sa zobrazí 
formulár (obr. 7), po vyplnení a odoslaní ktorého sa užívateľovi umožní nastavenie nového prístupového 
hesla do systému. 
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Obr. 7 Formulár na získanie nového hesla 

2 Vloženie záverečnej práce do systému EZP 

 Na vloženie záverečnej práce do systému na evidenciu záverečných prác je potrebné prihlásiť sa k infor-
mačnému systému EZP pomocou predtým získaného alebo aktivovaného užívateľského účtu. K systému EZP 
sa možno prihlásiť priamo zadaním adresy: http://kniznica.uniza.sk/ezp alebo pomocou odkazu z AIS e-
Vzdelávanie, kde v sekcii „Informácie k záverečným prácam“ je aktívnym odkaz „Evidencia záverečných prác“ 
(obr. 2). 

Po zadaní niektorého z vyššie uvedených odkazov sa zobrazí úvodná obrazovka s prihlasovacím formu-
lárom (obr. 8). Na prihlásenie je potrebné použiť používateľské meno a heslo zadané pri aktivácii účtu. 

 

http://kniznica.uniza.sk/ezp
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Obr. 8 Prihlasovací formulár systému EZP 

Po prihlásení do systému na evidenciu záverečných prác sa zobrazí personalizovaná hlavná stránka (obr. 
9), na ktorej je v hornej časti uvedená identita používateľa a v dolnej práci v záložke „Bakalárska práca“, „Dip-
lomová práca“ alebo „Dizertačná práca“ je opäť uvedené meno študenta, názov témy zadanej záverečnej 
práce, meno školiteľa a oponenta práce, informácia o aktuálnom stave práce (schválené zadanie , rozpraco-
vané, …), informácia o vložení licencie, posudkov oponentov a po skontrolovaní originality práce aj informá-
cia o výsledku kontroly v CRZP.  

 
Obr. 9 Hlavná stránky systému EZP  

Na vloženie záverečnej práce do systému je potrebné kliknúť na rozbaľovacie pole „Vyberte si operáciu“ 
v sekcii „Operácie“ umiestnenej v pravej časti riadku s informáciou o záverečnej práci a v ponuke si vybrať 
voľbu „Pridať novú verziu“.  

Bakalárska práca   (1) 
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Zobrazí sa okno s formulárom pre vloženie záverečnej práce (obr. 10). V hornej časti formulára sa vyberie 
typ vkladanej záverečnej práce (Bakalárska práca, Magisterská/inžinierska práca, ...). Následne sa vloží text 
záverečnej práce vo formáte PDF. Práca sa vloží tak, že po kliknutí na položku „Vybrať súbor“ sa v počítači 
vyhľadá lokálne úložisko so záverečnou prácou, označí sa súbor so záverečnou prácou a následne po kliknutí 
na tlačidlo „Preniesť“ sa práca prenesie do EZP. V prípade potreby možno rovnakým postupom do EZP pre-
niesť ako samostatné súbory aj ľubovoľný počet príloh, pre ktoré nie je predpísaný formát.  

 
Obr. 10 Formulár na vloženie záverečnej práce 

Po vložení práce treba vyplniť údaje o práci – počet strán, fakultu, katedru, kľúčové slová, názov a ano-
táciu práce v slovenskom jazyku, názov a anotáciu práce v anglickom (alebo inom cudzom) jazyku. Pri zadá-
vaní študijného odboru sa po vložení prvých znakov názvu odboru zobrazí zoznam všetkých akreditovaných 
študijných odborov, z ktorých si vkladajúci študent vyberie odbor kybernetika (2647). 

Vo formulári sa v sekcii Údaje o autorstve automaticky zobrazia údaje o autorovi, školiteľovi a oponen-
tovi záverečnej práce. V prípade, že by sa niektorý z týchto údajov nezobrazoval alebo sa zobrazovali ne-
správne údaje, možno ich upraviť využitím voľby „Nahradiť“ resp. „Odstrániť“ vpravo od mena. V položke 
„Pridať“ sa podľa potreby vyberie hodnota „autor“, „školiteľ“ resp. „externý školiteľ“, „oponent“ resp. „ex-
terný oponent“ a zadajú sa potrebné údaje.  

 
Obr. 11 Zadanie údajov o autorstve 
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V prípade, že autor záverečnej práce, vedúci práce/školiteľ a oponent je interný študent resp. interný 
pracovník univerzity,  jeho priezvisko sa vloží do položky „Pridanie osoby“. Po kliknutí na tlačidlo „Hľadať“ sa 
pod textovým poľom zobrazí zoznam všetkých pracovníkov, ktorí vyhovujú zadanej hodnote. Z tohto zoz-
namu si treba vybrať správnu osobu kliknutím na jej priezvisko. 

 
Obr. 12 Pridanie autora 

 
Obr. 13 Pridanie školiteľa 

 
Obr. 14 Pridanie oponenta 

V prípade externého školiteľa alebo oponenta sa po zvolení príslušnej hodnoty položky „Pridať“ zobrazí 
formulár, v ktorom sa zadajú údaje o externom školiteľovi resp. oponentovi (obr. 15). Zadané údaje sa do 
systému uložia po kliknutí na tlačidlo „Potvrdiť“ 

 
Obr. 15 Vloženie externého školiteľa 

Po zadaní všetkých požadovaných údajov a kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa zadané údaje vrátane vloženej 
práce uložia do EZP. Systém prepne zobrazenie na hlavnú stránku, kde sa v dolnej časti stránky zobrazí zá-
znam o vloženej záverečnej práci (obr. 16). Záverečná práca vložená do EZP má v tomto okamihu nastavený 
stav práce „Rozpracované“ 

 
Obr. 16 Informácia o vloženej záverečnej práci 

Na odoslanie vloženej práce na kontrolu originality v centrálnom registri záverečných prác (CRZP) je 
potrebné v pravej časti v sekcii „operácie“ zvoliť hodnotu „Licencia“. Po zvolení položky „Licencia“ sa zob-
razí formulár (obr. 17), do ktorého je potrebné vložiť základné informácie o autorovi vkladanej záverečnej 
práce – dátum a miesto narodenia a adresu trvalého bydliska. V hornej časti formulára treba zmeniť stav 
práce na „Označené pre export“. Položku „Dátum obhájenia práce“ študent pri vkladaní do systému nevy-
plňuje. V dolnej časti formulára treba vybrať voľbu pre zverejnenie práce (zverejnenie diela bez odkladnej 
lehoty resp. zverejnenie po uplynutí stanoveného počtu mesiacov). Na odklad zverejnenia záverečnej práce 
musí mať študent vážne dôvody, ktoré musí odsúhlasiť dekan fakulty resp. rektor univerzity.  

Xxxxx Xxxxxx 
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Obr. 17 Formulár licenčnej zmluvy 

Po vložení všetkých požadovaných údajov je potrebné záznam uložiť a následne vygenerovať dokumenty 
na tlač. Pri odovzdaní záverečnej práce študent predloží potvrdenie o vložení záverečnej práce do systému 
na kontrolu originality a 2 podpísané kópie licenčnej zmluvy.   

 
Obr. 18 Vyplnený formulár licenčnej zmluvy 

 
Obr. 19 Vzhľad potvrdenia o vložení práce do EZP 
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Obr. 20 Príklad licenčnej zmluvy 

3 Prístup k výsledku kontroly originality 

Na získanie prístupu k výsledkom kontroly originality je potrebné prihlásiť sa k informačnému systému 
EZP pomocou predtým získaného alebo aktivovaného užívateľského účtu rovnako ako pri vkladaní práce. Po 
spracovaní vloženej záverečnej práce centrálnym registrom záverečných prác sa stav práce zobrazený na 
hlavnej stránke zmení na „Skontrolované v CRZP“, pričom v zázname je súčasne uvedené percento zhody 
(obr. 21). Na získanie výsledku kontroly originality treba pri každej práci kliknúť na položku „Prejsť na výstup“, 
ktorá sa pri odovzdanej práci objaví po spracovaní centrálnym registrom záverečných prác. Výsledkom je 
súbor vo formáte PDF, v ktorom je celkové hodnotenie zhody posudzovanej práce a zobrazené detaily, v kto-
rých častiach sa posudzovaná práca zhoduje s inými prácami (obr. 22). 

 
Obr. 21 Záznam o záverečnej práci skontrolovanej CRZP 
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Obr. 22 Ukážka protokolu originality 

Ak do systému EZP boli vložené aj posudky školiteľa a oponenta záverečnej práce, možno si posudky 
prečítať po kliknutí na položku „Posudky“ v sekcii „Operácie“ v pravej časti riadku. Po výbere voľby „Posudky“ 
sa zobrazí okno so zoznamov vložených posudkov (obr. 23), po kliknutí na zvolený posudok sa súbor s posud-
kov vo formáte PDF uloží do počítača, kde si ho následne možno prečítať. 

 
Obr. 23 Zoznam vložených posudkov záverečnej práce 

 

 
V Žiline dňa 12. apríla 2021 

Spracoval: Ing. Peter Nagy, PhD. 


