
Správa používateľov 
 

Pridanie nového používateľa 

Pridanie nového používateľa sa nachádza v menu iba prihláseným používateľom a slúži na 

pridanie používateľa. Používatelia môžu pridávať iných používateľov, iba ak majú nastavené 

správcovské práva. Používateľ nastavuje práva podľa svojho uváženia a je obmedzený 

svojimi právami (nemôže prideliť viac práv, ako má on sám). 

 

Obrázok 1. Úvodná stránka. 

Po stlačení tlačidla User management (Správa používateľov) na úvodnej stránke (Obr. 1) sa 

zobrazí správcovská stránka (Obr. 2). 

 

Obrázok 2. Pridanie používateľa. 

Keď na tejto stránke používateľ klikne na tlačidlo Add (Pridať) v riadku Users (Používatelia) 

(Obr. 2), otvorí sa mu stránka s formulárom na vytvorenie nového používateľa (Obr. 3). 



 

Obrázok 3. Formulár pre meno a heslo. 

Vo formulári (Obr. 3) je nutné vyplniť všetky polia a následne uložiť nového používateľa, aby 

bolo možné neskôr mu pridávať práva. 

 

Obrázok 4. Nastavenie správcovského prístupu. 

Toto políčko (Obr. 4) sa zaškrtne iba v prípade, že používateľ chce, aby nový používateľ mal 

možnosť pridávať nových používateľov. 

 

 

 



 

Obrázok 5. Pridanie používateľa do skupiny. 

V tejto tabuľke (Obr. 5) je možné pridať vytváraného používateľa do skupiny. 

 

Obrázok 6. Pridanie práv používateľovi. 

V tejto tabuľke (Obr. 6) je možné pridať vytváranému používateľovi práva na pridanie, 

upravenia alebo odstránenie záznamov zo zvolených tabuliek. Povolenia sa presúvajú 

pomocou šípok.  

Na konci je nutné zmeny uložiť stlačením tlačidla Save (Uložiť) (Obr. 7), ktoré sa nachádza 

vpravo dole. 

 

Obrázok 7. Tlačidlo pre uloženie používateľa. 

 

 

 



Zmena hesla 

Zmena hesla používateľa sa nachádza v menu iba prihláseným používateľom a slúži na zmenu 

hesla (napr. vygenerovaného za vlastné). Zmena hesla sa nachádza v správe používateľov 

rovnako ako pridanie nového používateľa.  

 

Obrázok 8. Správcovská stránka. 

Na tejto stránke (Obr. 8) používateľ klikne na tlačidlo Change password (Zmeniť heslo) 

v pravom hornom rohu. Následne sa zobrazí stránka (Obr. 9) s formulárom na zmenu hesla. 

 

Obrázok 9. Formulár na zmenu hesla. 

Na tejto stránku po vyplnení starého hesla a dvakrát nového je nutné stlačiť tlačidlo Change 

my password (Zmeniť moje heslo). Ak bola zmena úspešná, zobrazí sa používateľovi 

informačná stránka (Obr. 10) o úspešnej zmene. 

 

Obrázok 10. Úspešná zmena hesla. 


