
Používateľská príručka pre 
katedrových administrátorov 

Prihlásenie 

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

Google Chrome,...). 
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 

V prípade, že na stránke Evidencie záverečných prác ešte nemáte vytvorené konto, 
kliknite na odkaz Registrácia používateľa (obrázok č. 1c). Zobrazí sa nižšie 

http://ezp.vssvalzbety.sk/


uvedený formulár. Do dokumentu je potrebné vyplniť povinné položky označené *. 
Tieto položky sú: meno používateľa, priezvisko, číslo študenta (osobné číslo 

študenta, ktoré mu bolo pridelené školou), email. Ďalej treba vybrať fakultu, 
katedru a odbor. Záznam je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. Po vyplnení 

registračného formulára budú následne na Váš email zaslané prihlasovacie údaje do 
systému EZP. 

 
Obrázok č.1c 

Rozhranie pre administrátorov 

Aplikácia ezp.vssvalzbety.sk slúži primárne na administráciu systému. V systéme je 
definovaný 1 typ administrátora: katedrový administrátor. Po prihlásení sa zobrazí 

úvodná stránka s popisom a nasledovnými položkami úrovne menu (Obrázok č.2): 

 Úvod (zobrazený ikonou domčeka) 

 Nový používateľ 
 Profil 

 Administrácia (Používatelia, Dokumenty, Fakulty, Katedry, Odbory, Skupiny, 
Obhajoby, Import používateľov) 

 Nápoveda (Používateľská príručka, Často kladené otázky, Chybové kódy, 
Kontaktný formulár, Zoznam hlásení) 

 Odhlásiť 

http://ezp.vssvalzbety.sk/


 
Obrázok č.2 

Nový používateľ 

Položka menu "Nový používateľ" slúži na rýchle vytvorenie nového záznamu – 
používateľa. Kliknutím na túto položku, sa zobrazí nižšie uvedený formulár 

(Obrázok č.3). Záznam je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť.  

 
Obrázok č.3 



Profil 

Položka menu "Profil" obsahuje informácie o používateľovi (Obrázok č.4). 
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.: (hraskoj11). Heslo je pred generované systémom a 

je automaticky poslané na zadaný email. Informatívny mail je poslaný pri každej 

zmene hesla. 

V prípade potreby je možné profil používateľa editovať (napr.: zmena emailovej 
adresy alebo heslo). Zmenu záznamu je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. 

 
Obrázok č.4 



V spodnej časti profilu katedrového admina sa nachádza položka Priradiť katedru. 
Kliknutím na položku Nový záznam, sa zobrazí nižšie uvedený formulár (Obrázok 

č.5). Zo zoznamu všetkých katedier si musí katedrový admin priradiť všetky 
katedry, ktoré spravuje. Záznam je vždy potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. 

 
Obrázok č.5 

Používatelia 

Položka menu "Používatelia" zobrazuje zoznam používateľov s ich menom a 

priezviskom, prihlasovacím menom a emailovou adresou. V náhľade sú zobrazené 
nasledovné položky: id, menom a priezvisko (s dosiahnutým titulom), 

prihlasovacie meno, emailová adresa (Obrázok č.6). Titul pred menom a titul 
za menom je možné nechať nevyplnené. 

 
Obrázok č.6 

Položka Nový záznam slúži na vytvorenie nového záznamu – používateľa. 

Kliknutím na túto položku, sa zobrazí formulár (Obrázok č.3). Kliknutím na položku 
edit môžeme upraviť alebo vymazať niektorý z uložených záznamov. Zmenu 



záznamu je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. Pre účel vymazania slúži tlačidlo 
Vymazať.  

Do formulára je potrebné vyplniť nasledovné údaje (sú označené *): 

Meno používateľa – krstné meno používateľa. 
Priezvisko – priezvisko používateľa. 

Typ používateľa – autor, školiteľ, katedra admin alebo oponent. 
Prihlasovacie meno – meno, ktorým sa používateľ bude prihlasovať (nevypĺňať, je 

generované systémom na základe mena a priezviska; prihlasovacie meno je 

automaticky poslané na zadaný email). 
Heslo - generované systémom (nevypĺňať, je generované systémom; heslo je 

automaticky poslané na zadaný email pri každej zmene).  
Email - emailová adresa, na ktorý sú zasielané informácie zo systému EZP. 

Fakulta - určuje fakultu, ktorú používateľ navštevuje. 
Katedra – určuje katedru, ktorú používateľ navštevuje. 

Odbor – určuje odbor, ktorý používateľ navštevuje. 
Skupina – určuje skupinu, ktorú používateľ navštevuje. 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 

(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 

Hľadať slúži na vyhľadávanie používateľa podľa mena alebo login-u. 

Dokumenty 

Položka menu "Dokumenty" zobrazuje zoznam nahratých dokumentov. V náhľade 
sú zobrazené nasledovné položky: rok, typ práce, názov práce, stav 

dokumentu a vlastník práce (Obrázok č.7). Položka Nový záznam slúži na 
vytvorenie nového záznamu – dokumentu (Obrázok č.8). Kliknutím na položku 

zobraziť môžeme upraviť niektorý z uložených záznamov. Zmenu záznamu je 
potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. Ak študent prácu neobhájil, je potrebné ju 

označiť ako "neobhájenú", čo môže spraviť výlučne katedrový administrátor 
(Obrázok č.9). 



 
Obrázok č.7 

Do formulára je potrebné vyplniť nasledovné údaje (sú označené *): 

Typ práce – určuje druh dokumentu (bakalárska, dizertačná, iná,…). 
Počet strán – počet strán dokumentu. 

Stav dokumentu – automaticky predvyplnené. 
Rok – automaticky predvyplnené. 

Názov práce - názov dokumentu v prvom jazyku.  
Jazyk – prvý jazyk. 

Abstrakt – abstrakt v prvom jazyku. 

Názov práce - názov dokumentu v druhom jazyku 
Jazyk – druhý jazyk. 

Abstrakt – abstrakt v druhom jazyku. 
Kľúčové slová – skupina slov vystihujúca obsah práce. 

Súbor s prácou – pridáva sa tlačidlom prehľadávať.  
Dátum obhajoby – dátum obhajoby záverečnej práce. 

Dátum odovzdania – automaticky vyplnené na základe zadania dátumu obhajoby. 
 



 



 
Obrázok č.8 



 
Obrázok č.9 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 

(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 
Hľadať slúži na vyhľadávanie záznamu podľa názvu. 

Fakulty 

Položka menu "Fakulty" zobrazuje zoznam fakúlt. V náhľade sú zobrazované 
nasledovné položky: názov fakulty, príznak aktívny (Obrázok č.10a). Kliknutím 

na položku edit môžeme upraviť to, či bude fakulta aktívna / neaktívna. Zmenu 
záznamu je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. Položka Nový záznam slúži na 

vytvorenie nového záznamu – fakulty (Obrázok č.10b). Do formulára je potrebné 
vyplniť údaj (je označený *): názov fakulty (Napr.: Bratislava). 



 
Obrázok č.10a 

 
Obrázok č.10b 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 

(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 

Hľadať slúži na vyhľadávanie záznamu podľa názvu. 

Katedry 

Položka menu "Katedry" zobrazuje zoznam katedier. V náhľade sú zobrazované 
nasledovné položky: názov katedry, fakulta, príznak aktívny (Obrázok č.11a). 

Kliknutím na položku edit môžeme upraviť to, pod ktorú fakultu bude katedra 
priradená a či bude katedra aktívna / neaktívna. Zmenu záznamu je potrebné 

potvrdiť tlačidlom Uložiť. Položka Nový záznam slúži na vytvorenie nového 
záznamu – katedry (Obrázok č.11b). Do formulára je potrebné vyplniť údaj (je 

označený *): názov katedry (Napr.: Katedra Misiológie) a názov fakulty. 



 
Obrázok č.11a 

 
Obrázok č.11b 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 

(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 
Hľadať slúži na vyhľadávanie záznamu podľa názvu. 

Odbory 

Položka menu "Odbory" zobrazuje zoznam odborov. V náhľade sú zobrazované 

nasledovné položky: názov odboru, kód odboru, názov katedry, príznak 
aktívny (Obrázok č.12a). Kliknutím na položku edit môžeme upraviť to, pod ktorú 

katedru bude odbor priradený a či bude odbor aktívny / neaktívny. Zmenu záznamu 
je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. Položka Nový záznam slúži na vytvorenie 

nového záznamu – odboru (Obrázok č.12b). Do formulára je potrebné vyplniť údaje 
(sú označené *): názov odboru, kód odboru a názov katedry. 



 
Obrázok č.12a 

 
Obrázok č.12b 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 

(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 
Hľadať slúži na vyhľadávanie záznamu podľa názvu. 

Skupiny 

Položka menu "Skupiny" zobrazuje zoznam skupín. V náhľade sú zobrazované 

nasledovné položky: názov skupiny, názov odboru(Obrázok č.13a). Kliknutím na 
položku edit môžeme upraviť to, pod ktorú katedru a odbor bude skupina 

priradená. Zmenu záznamu je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. Položka Nový 
záznam slúži na vytvorenie nového záznamu – skupiny (Obrázok č.13b). Do 

formulára je potrebné vyplniť údaje (sú označené *): názov skupiny, názov 
odboru a katedry. 



 
Obrázok č.13a 

 
Obrázok č.13b 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 

(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 

Hľadať slúži na vyhľadávanie záznamu podľa názvu. 

Obhajoby 

Položka menu "Obhajoby" zobrazuje zoznam termínov obhajob a menoslov 
študentov-autorov, ktorí sú k danému termínu priradení. V náhľade sú zobrazené 

nasledovné položky: meno autora, názov práce, Id dokumentu (Obrázok č.14). 
Položka Nový záznam slúži na vytvorenie nového záznamu – termínu obhajoby 

(Obrázok č.15). Kliknutím na položku Upraviť záznam môžeme zmeniť termín 
obhajoby. Zmenu záznamu je potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť. 



 
Obrázok č.14 

 
Obrázok č.15 

Kliknutím na položku Zobraziť môžeme upraviť danú prácu študenta a priradiť k 

záverečnej práci oponenta. Kliknutím na položku Editovať dokument sa zobrazí 
detail práce (napr.: zmeniť termín obhajoby). Kliknutím na položku Priradiť 

oponenta sa zobrazí zoznam s osobami, kde kliknutím na položku Vybrať možno 
pridať oponenta k záverečnej práci. Zmenu záznamu je potrebné potvrdiť tlačidlom 

Uložiť. Ak študent prácu neobhájil, je potrebné ju označiť ako "neobhájenú", čo 
môže spraviť výlučne katedrový administrátor (Obrázok č.16). 



 
Obrázok č.16 

Pre systematickejšie prezeranie záznamov môžeme použiť zobrazenie záznamov 
(10, 25, 50, 100). Číslo určuje počet produktov zobrazených na stránke. Políčko 

Hľadať slúži na vyhľadávanie záznamu podľa názvu. V hornej časti sa nachádza 
kalendár na hľadanie konkrétnych termínov obhajob zadaním rozpätia dátumov. Je 

tu aj možnosť vyselektovania záverečných prác pomocou označenia políčok Práce 
bez oponenta alebo Práce s nezadaným termínom. 

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.  

Zoznam hlásení zobrazuje jednotlivé otázky z kontaktného formulára. Jeho 
prostredníctvom je možné reagovať na dané otázky (zaznamenáva sa v ňom celá 

komunikácia). 

Odhlásiť 

Položka menu "Odhlásiť" slúži na odhlásenie používateľa z administrátorského 

rozhrania. 


