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ZDRAVOTNÍCTVA  A SOCIÁLNEJ  PRÁCE

SV.  ALŽBETY,  N. O.

Palackého 1

811 02  Bratislava

Smernica č. 10/2010 

o postupe spracovania a odovzdávania záverečných prác 

v zmysle novely zákona o vysokých školách 496/2009 Z.z. 

platná na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce 

Sv. Alžbety, n.o., Bratislava pre akademický rok 2009/2010

Tento postup vychádza z nasledujúcich predpisov a dokumentov, týkajúcich sa evidencie 
a kontroly originality záverečných prác:
[1] Zákon 496/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách
[2] Metodické usmernenie 14/2009-R z 27.augusta 2009 o náležitostiach záverečných prác, 

ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
[3] Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. MŠSR-5/2010-071 z 15. marca 2010 

o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte 
výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

[4] Návrh Smernice Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) o 
záverečných prácach

[5] Dokument Rámcový postup pri zadávaní, odovzdávaní a obhajobe záverečných prác
[6] Dokument Evidencia záverečných a kvalifikačných prác (používateľský manuál)

Spracovanie záverečnej práce:

1. Každá práca dostane z katedry pridelený kód podľa Smernice VŠZaSP o záverečných 
prácach (príloha 1). V akademickom roku 2009/2010 bude tento kód súčasťou anotačného 
záznamu, od akademického roka 2010/2011 bude kód uvedený v Zadaní záverečnej práce.

2. Záverečná práca bude spracovaná v odporúčanej štruktúre podľa Metodického usmernenia 
14/2009-R, článok 5 Ministerstva školstva SR a smernice č.2/2010 Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.



Príprava elektronickej verzie záverečnej práce pre kontrolu originality ZP:

1. elektronická verzia ZP musí byť totožná s viazanou verziou ZP

2. elektronická verzia ZP musí byť vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text 
(možnosť prevodu vytvoreného PDF súboru na čistý text je možné overiť pomocou 
testeru, ktorý sa nachádza na stránke 
http://www.crzp.sk/testDoc?fs=D3F48E989417459F9B559E594A6C65B2&fn=main)

3. celá záverečná práca bude (vrátane príloh) spracovaná v jednom PDF súbore, ktorý 
nesmie byť uzamknutý 

Vkladanie záverečnej práce do systému evidencie záverečných
prác (EZP):

1. Aktivácia prístupu do systému EZP:
 pre prístup do EZP sa využíva server http://vssvalzbety.activeezp.sk

o prístup na server získa študent po odovzdaní „Protokolu o zadaní záverečnej 
práce“ na príslušnej katedre (pracovisku) a súčasne aj do knižnice VŠ, kde 
odovzdá aj „Licenčnú zmluvu“ k ZP (Námestie 1. Mája č.1)

o podmienky sprístupnenia práce študent definuje na základe konzultácie so 
svojím školiteľom

2. Prihlásenie do systému EZP:
 vložením adresy http://vssvalzbety.activeezp.sk do internetového prehliadača sa 

zobrazí prihlasovací formulár pre prístup do systému EZP
 odkaz na stránku EZP je uvedený aj na stránke 

http://www.vssvalzbety.sk/kniznica/cezp
 po prihlásení do systému sa zobrazí stránka „Moje práce“, na ktorej sa nachádza výpis 

vložených prác (prihláseného užívateľa)
 dostupné funkcie závisia od typu užívateľa:

o študent: zobrazujú sa údaje prác, ktoré odovzdal ako autor
o vedúci práce/školiteľ/pracovník: zobrazujú sa údaje prác, ktorých je autorom, 

vedúcim záverečnej práce alebo školiteľom
3. Vloženie záverečnej práce do systému EZP:

 záverečnú prácu vkladá do systému EZP autor (študent)
 študent môže odovzdať len jednu prácu rovnakého typu, u jedného typu práce môže však 

vkladať do systému viaceré verzie práce, čo umožňuje školiteľovi realizovať priebežnú 
kontrolu rozpracovanosti práce

 postup vkladania záverečnej práce:
o v sekcii „Moje práce“ študent klikne na položku „Nový záznam“, pričom 

následne sa mu zobrazí formulár vkladania ZP.
o vo formulári vkladania ZP je potrebné vyplniť základné údaje k práci:
 druh práce (bakalárska, magisterská...)
 stav (štandardne „rozpracovaná“)
 počet strán
 školský rok



 kľúčové slová
 pracovisko
 katedra (nepovinné)

    Primárny jazyk:
 Názov práce
 Jazyk
 Abstrakt
     Sekundárny jazyk: (jazyk zahraničného abstraktu)
 Názov práce
 Jazyk
 Abstrakt

 školiteľ
 spoluautor (ak existuje)

 po vložení konečnej verzie je potrebné označiť danú prácu za finálnu – stlačením 
tlačidla „Označiť za finálnu“, pričom následne už nie je možné realizovať žiadne 
úpravy (študentom).

o označenie práce za finálnu spôsobí zobrazenie odkazu na stiahnutie potvrdenia 
o vložení ZP

 po prekontrolovaní školiteľom (školiteľ môže prácu upravovať aj keď už bola 
označená ako finálna) je práca pomocou tlačidla „Označiť pre export“ uzamknutá pre 
akékoľvek úpravy a odoslaná do CRZP.

 vloženie finálnej verzie ZP do systému musí prebehnúť najneskôr 2 až 3 dni pred 
oficiálnym termínom odovzdávania ZP na katedre (pracovisku)

Odovzdanie záverečnej práce:
 záverečná práca musí byť odovzdaná v termíne určenom harmonogramom 

akademického roka
 v rámci odovzdávania záverečnej práce študent odovzdá: 

o „Protokol o zadaní ZP“ – knižnica (1ks), katedra (1ks)
o „Licenčnú zmluvu“ – knižnica (1ks)
o záverečnú prácu vo vytlačenej forme, zviazanú v pevnej väzbe, vrátane 

všetkých príloh, v dvoch exemplároch (na príslušnú katedru)
o elektronickú verziu záverečnej práce v PDF súbore (verzia zhodná 

s elektronickou verziou vloženou do systému EZP) na CD médiu v jednom 
exemplári (katedra)

o „Protokol o kontrole originality“ (výstup z EZP) na príslušnej katedre (termín 
stanoví katedra)

Posudzovanie originality záverečnej práce:
 protokol o kontrole originality ZP by mal byť k dispozícii do 24 hodín od termínu 

vloženia finálnej verzie ZP do systému EZP
 posudzovanie originality ZP školiteľom / vedúcim práce:

o študent je zodpovedný za získanie protokolu o kontrole originality zo systému 
EZP

o študent je povinný oboznámiť svojho školiteľa o výsledku kontroly originality 
záverečnej práce



o školiteľ / vedúci práce pri posudzovaní originality vychádza z protokolu 
o kontrole originality a posudzuje hlavne správnosť používania citácií 
a primeranosť rozsahu použitých citácií v práci

o v posudku vedúceho práce bude uvedené vyjadrenie k výsledku kontroly 
originality v nasledujúcej forme „Záverečná práca je / nie je plagiátom 
(nehodiace sa preškrtnite)“

o v prípade, že vedúci práce označí ZP za plagiát, hodnotí ju stupňom FX –
nedostatočne (aj záverečná práca hodnotená stupňom FX pristupuje 
k obhajobám pred komisiou)

 posudzovanie ZP komisiou pre obhajoby záverečnej práce:
o komisia rozhoduje na základe nasledujúcich podkladov: posudok školiteľa / 

vedúceho ZP, posudok oponenta ZP, protokol o kontrole originality, osobné 
vystúpenie autora práce pri obhajobách

o komisia zapíše do zápisu zo štátnej skúšky (ŠS) výsledok kontroly originality v 
% , priloží protokol o kontrole originality ako prílohu k zápisu zo ŠS (prvá 
strana vytlačená, celý protokol v elektronickej forme)

o komisia na základe protokolu o kontrole originality a vyjadrenia školiteľa  / 
vedúceho práce k originalite ZP uvedeného v posudku, rozhodne definitívne 
o originalite ZP a svoje rozhodnutie uvedie v zápise zo ŠS. V prípade 
potvrdenia plagiátu predseda komisie informuje dekana fakulty

 pozn.: v prípade zlyhania systému – ak systém nevygeneruje protokol originality do 
termínu štátnic - sa uvedie v zápise zo štátnej skúšky formulácia „Do dňa konania 
štátnej skúšky nebol k dispozícii protokol o originalite záverečnej práce“, študent má 
v tomto prípade povinnosť predložiť „Potvrdenie o vložení ZP do systému EZP“

Archivácia a ďalšie využívanie ZP:
 v prípade neúspešnej obhajoby ZP sa práca automaticky vyraďuje z centrálneho 

registra (CRZP)
 v prípade úspešnej obhajoby ZP sa automaticky generuje pokyn pre knižnicu VŠZaSP  

sv. Alžbety na bibliografické spracovanie a registráciu ZP. Práca je trvale uchovávaná 
v EZP aj CRZP

 knižnica archivuje a sprístupňuje ZP v súlade s licenčnou zmluvou a vnútornými 
pravidlami VŠZaSP  sv. Alžbety

Táto smernica je platná od 30.11.2010

                                                            

                                                                                   prof. MUDr.Marián Karvaj,PhD.    
                                                                             rektor VŠZaSP sv.Alžbety, n.o., Bratislava                                                                  


