
Odoslanie záverečnej práce na kontrolu originality cez AIS 

Odovzdávanie elektronickej verzie záverečnej práce prebieha cez AIS, kde je 

študent povinný vyplniť potrebné údaje. AIS automaticky vygeneruje licenčnú 

zmluvu, v ktorej autor určí spôsob zverejnenia a použitia práce.  

Študent označí konečnú verziu záverečnej práce ako Finálnu. Táto finálna verzia 

bude odoslaná na kontrolu originality. Výsledok kontroly originality bude 

poskytnutý školiteľovi, alebo vedúcemu práce a oponentovi. 

Postup: 

Z menu v ľavej časti okna, v zozname aplikácií, zvoľte/kliknite na Evidencia 

štúdia a následne spustite aplikáciu VSES017 –Štúdium, zápisné listy, záverečné 

práce, štátne skúšky. 

 

 

Postup odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce. 

Po zobrazení zadaní témy záverečnej práce, kliknite na tému pravým tlačidlom 

myši a vyberte si zo zoznamu kontextového menu príkaz Záverečná práca. 



 

 

Pomocou ikonky s pluskom pridáte (kliknutím) záverečnú prácu, ktorú máte 

uloženú v počítači, alebo na USB kľúči (Prehľadať a uložiť). 

 

Práca musí byť vyhotovená vo formáte PDF. 



V prípade, že práca má aj prílohy, navolíme v okne VSES020, tj cez druhého 

panáčika menu, v ktorom vyberieme „Prílohy“. 

 

Znova pomocou ikonky s pluskom pridáte (kliknutím) prílohu práce, ktorú 

vyhľadáte v počítači, alebo na USB kľúči (Prehľadať a uložiť). Tie sa dajú aj 

odobrať. 

 

 



Označenie práce ako finálnej 

Predtým ako označíte Vašu prácu ako finálnu, musíte elektronicky vyplniť počet 

strán a abstrakty v jazykových mutáciách a vyplniť Licenčnú zmluvu.  

1. Navolíme v okne VSES020, tj cez druhého panáčika,  menu a vyberieme 

„Evidovať licenčnú zmluvu“.  V tomto dialogovom okne vyplníme odpovede 

„zafajknutím“. 

 
 

 

 

 



2. Navolíme v okne VSES020  cez panáčika menu a vyberieme „Abstrakt 

a texty, vlastnosti“ ( do textov vkladáme Kľúčové slová). 

 

 
Vyplníme všetky okienka, sú to povinné položky. 

 

 

Prekliknite na záložku Texty a nakopírujte Kľúčové slová. 



Až po tomto kroku  v okne VSES020 (vypísaný počet strán, abstrakt v angličtine 

a v slovenčine) môžete označiť svoju prácu ako finálnu (Označiť ako finálnu). 

 

 V tomto stave sa Vaša záverečná práca pripravená na odoslanie na kontrolu 

originality. 

 

Tlač licenčnej zmluvy 

Navolíme v okne VSES020, tj cez druhého panáčika,  menu a vyberieme „Tlač 

licenčnej zmluvy pre CRZP“.  Vytlačíme Licenčnú zmluvu 2x a odovzdáme na 

študijnom oddelení spolu s prácou. Zmluva musí byť podpísaná vlastnoručným 

podpisom 

 



.  

 

V prípade komplikácií kontaktujte administrátorku AIS Mgr. Katarínu Fabiánovú 

(kfabianova@ukf.sk). 


