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MANUÁL  
REGISTRÁCIE A PRIHLÁSENIA DO WEBU 

www.lepsiasprava.sk 
 

Vážený člen Združenia,  

sme radi, že ste sa rozhodli pridať k nám a využívať výhody, ktoré vám plynú z členstva v Združení. 

Jednou z výhod je prístup k uzamknutým článkom a dokumentom, ktoré zverejňujeme na našom 

webe www.lepsiasprava.sk iba pre členov. 

Preto neváhajte a registrujte sa aj vy do webu, aby ste mali prístup do sekcie, ktorá je prístupná iba 

našim členom. Na webovej stránke môžete čítať v sekciách Blogy a články, Dôležité dokumenty, 

Rozhodnutia SOI, Rozhodnutia súdov a ministerstiev a tiež Diskusné fórum. 

Budeme radi, ak vás motivujeme k aktivite a zapojíte sa do diskusných fór napr. na témy ako sú 

Domový poriadok, Vedenie schôdze, Prenájom priestorov a pod. Ide nám predovšetkým o to, aby ste 

ako naši členovia mali dostupné informácie ako prví a vedeli, že Združenie združuje odborníkov zo 

všetkých oblastí správy, ktorým záleží na kvalitnej a zodpovednej práci a majú ochotu vám pomôcť a 

podeliť sa o nadobudnuté vedomosti. 

Využívajte výhody členstva naplno a zaregistrujte sa! Pripravili sme pre vás tento „Manuál registrácie 

a prihlásenia do webu“ ako pomôcku, ku ktorej sa môžete kedykoľvek vrátiť a využiť ju.  

Sme radi, že aj vy ste ZLSBD! 

 

Tím ZLSBD 

 

 

 

http://www.lepsiasprava.sk/
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REGISTRÁCIA 
1. Otvoríte si webový prehliadač (napr.: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer alebo 

iný, ktorý zvyknete používať) 

 

2. Zdáte webovú stránku www.lepsiasprava.sk  

 

3. V pravom hornom rohu kliknete na ikonu Prihlásiť 

 

 

 

 

  

http://www.lepsiasprava.sk/
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Registrácia 

Meno, Priezvisko 

4. Kliknete na tlačítko Registrácia 

 

 

5. Vyplníte políčka E-mail, Meno, Priezvisko a odošlite formulár tlačítkom Registrácia 

 

 

 

6. Práve teraz vám do e-mailovej schránky prišiel autorizačný mail. Otvorte ho a riaďte sa 

pokynmi uvedenými v e-maile.  

 

 

E-mail 
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Sem vpíšete vaše heslo 

7. Po kliknutí na zaslaný odkaz sa otvorí okno, kde si napíšete svoje heslo. Heslo musí obsahovať 

min 12 znakov, v ideálnom prípade veľké aj malé písmená a čísla. Ak zadáte slabé alebo 

nedostatočné heslo, systém vám ho NEAKCEPTUJE. Heslo si zapíšte alebo zapamätajte, aby 

ste sa vedeli opakovane do systému prihlásiť. V tomto momente ste sa zaregistrovali a budete 

čakať na potvrdenie administrátorom. Prístup vám bude povolený v najbližších pracovaných 

dňoch, po úhrade faktúry za členský príspevok. 

 

 

 

8. Administrátor vám povolí prístup na web a bude vás o tom informovať e-mailom alebo 

telefonicky.  

 

 

 

 

9. Teraz sa môžete prihlásiť do webu a máte prístup ku všetkým článkom aj dokumentom, ktoré 

nájdete na stránke. Prihlásiť sa môžete podľa návodu, ktorý nájdete nižšie v dokumente.  
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PRIHLÁSENIE 
1. Na webovej stránke www.lepsiasprava.sk kliknete na tlačítko Prihlásiť 

 

2. Do okienok zadáte e-mail a heslo. Použite rovnaký e-mail a heslo ako ste uviedli pri prvej 

registrácií do systému. Prihlásenie potvrdíte tlačítkom Prihlásiť sa. 

Ak ste heslo zabudli, môžete si ho jednoducho zmeniť a to kliknutím na Zabudli ste heslo?  

 

3. A veselo čítate všetky články a máte prístup ku všetkým dokumentom.  

 

 

http://www.lepsiasprava.sk/

