
ZÁVEREČNÉ PRÁCE
pridanie do EZP, licenčná zmluva, 

abstrakt, kľúčové slová



Prihlásenie do AIS

1. krok

2. krok



Záverečná práca

3. krok



Detail práce, hodnotenie, posudky

4. krok



Odovzdanie záverečnej práce

5. krok

6. krok



Vloženie práce do úložiska

7. krok

8. krok – pridanie práce do EZP (práca musí byť vo formáte pdf, max. 25MB)

8. krok

9. krok



Prílohy, čestné vyhlásenie, odkladná lehota

10. krok

11. krok

10. krok – vkladajú sa len prílohy typu plagát, program...

11. krok – ak už práca alebo nejaká jej časť bola publikovaná je potrebné vypísať čestné 
vyhlásenie

12. krok - ak máte záujem o odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov (max. 36 mesiacov), 
musíte pred podpísaním licenčnej zmluvy vyplniť žiadosť predĺženia odkladnej lehoty. 

12. krok



Licenčná zmluva pre CRZP

13. krok



Licenčná zmluva pre CRZP

17. krok
16. krok

18. krok

14. krok – vybrať jednu z možností

15. krok – pri odkladnej lehote dlhšej ako 12 mesiacov, je potrebné najprv napísať
„Žiadosť predĺženia odkladnej lehoty“ – 12. krok

16. krok – zaškrtnúť začiarkavacie políčko

17. krok – vybrať miesto zo zoznamu

14. krok 15. krok



Abstrakt, texty, vlastnosti práce

19. krok



Abstrakt a počet strán

20. krok

21. krok

20. krok – vyplniť počet strán (uvádza sa počet číslovaných strán ZP)

21. krok – vpísať alebo vložiť abstrakt v jazyku práce a sekundárnom jazyku 
(vkladať len text abstraktu, nie meno a priezvisko autora, názov práce, univerzitu, 
fakultu, vedúceho/školiteľa ZP...)



Kľúčové slová

18. krok – vpísať alebo vložiť kľúčové slová v jazyku práce a sekundárnom jazyku 
(bez textu „Kľúčové slová“ a „Keywords“)

23. krok

22. krok
24. krok



Finalizácia záverečnej práce

25. krok – aby mohla byť ZP odoslaná do CRZP na kontrolu originality musí byť 
označená ako finálna. Po finalizácii už nebude možné ZP editovať.

25. krok



Výsledok originality

26. krok


