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1. Prihlásenie do systému     

Prihlásenie do registračného systému je možné vykonať na adrese http://zps.vallbo.eu/login. 

Prihlasovacie údaje dostane administrátor klubu do svojej mailovej schránky po priradení za 

administrátora klubu systémovým administrátorom. Po udelení práv je potrebné nastavenie hesla. 

Ako prihlasovacie meno slúži email používateľa.  

         

     

 

     
OBR. 1 FORMULÁR  PRE PRIHLÁSENIE     

http://zps.vallbo.eu/login


2. Stránky    

2.1. Úvodná stránka (Štatistika)     

   Po prihlásení sa zobrazí úvodná stránka s nástenkou s jednoduchou štatistikou a ľavým 

ponukovým menu. 

 

OBR. 2 ÚVODNÁ STRÁNKA PO PRIHLÁSENÍ KLUBOVÉHO ADMINISTRÁTORA 

 

2.2. Horná lišta  

V hornej lište sú zobrazené údaje aktuálne prihláseného používateľa, ktoré majú funkciu 

linku. Po kliknutí na tento hyperlink sa zobrazí v ľavom menu ponuka na zmenu hesla, 

prípadne zmenu prihlásenia, ak je používateľ súčasne administrátorom viacerých klubov 

prípadne systémovým administrátorom. 

 

 
OBR. 3 PONUKA NA ZMENU HESLA 

 

 
OBR. 4 PONUKA NA ZMENU PRIHLÁSENIA (PREPNUTIE MEDZI VIACERÝMI ROLAMI KONKRÉTNEHO POUŽÍVATEĽA) 

 



3. Ponukové menu klubového administrátora 

 

3.1. Moji členovia 

Zobrazí tabuľku s členmi daného klubu.  

V tabuľke je možné použiť filtrovanie podľa ID, mena, klubu, aktívneho/neaktívneho stavu. 

 

OBR.6 ZOZNAM ČLENOV KLUBU 

V tabuľke sú zobrazené základné údaje člena, stav členstva a tlačidlo na zobrazenie detailu. 

V pravom hornom rohu je tlačidlo na zobrazenie zadaných a zatiaľ neschválených členských žiadostí. 

3.2. Členské žiadosti 

 

OBR.7 ZOZNAM ČLENSKÝCH ŽIADOSTÍ ČAKAJÚCICH NA SCHVÁLENIE 



Zo stránky zoznamu žiadostí je možné zároveň vytvoriť novú žiadosť o pridanie člena. 

Otvorí sa formulár zhodný s evidenčným listom ZPS so všetkými potrebnými políčkami na vyplnenie 

a validáciou na povinné údaje. Nového člena ZPS za klub je možné do systému zaregistrovať len 

prostredníctvom vyplnenia tohto formuláru. 

 

 

OBR. 8 ČASŤ DETAILU ŽIADOSTI 

 

Po vyplnení a vytvorení žiadosti je možné stiahnuť si vyplnený formulár a dať ho vytlačiť.  

 

3.3. Členské známky 

 

OBR. 9 TABUĽKA SO ZOZNAMOM OBJEDNÁVOK ČLENSKÝCH ZNÁMOK 

3.3.1. Vytvorenie objednávky 

Nad zoznamom objednávok sa nachádza tlačidlo na vytvorenie novej objednávky členských známok. 

 



OBR.10 NOVÁ OBJEDNÁVKA ČLENSKÝCH ZNÁMOK 

Formulár ponúka zoznam iba tých členov, ktorí nemajú na aktuálne obdobie členskú známku zakúpenú. 

Koncom kalendárneho roka je možnosť objednať známku aj na nasledujúci kalendárny rok. Pre každého 

člena systém ponúka na výber typ známky podľa jeho veku prípadne kvalifikácie. 

Po označení požadovaných známok sa zobrazí sumarizácia objednávky, ktorú treba potvrdiť kliknutím 

na zelené tlačidlo Vytvoriť. 

 

OBR.11 SUMARIZÁCIA OBJEDNÁVKY 

Vytvorenú objednávku je možné zrušiť, ak nebola ešte systémovým administrátorom označená ako 

zaplatená. Zrušiť ju môže klubový aj systémový administrátor. 

 

OBR.12 DETAIL VYTVORENEJ OBJEDNÁVKY S TLAČIDLOM NA JEJ ZRUŠENIE 

Ak už bola objednávka zaplatená, systémový administrátor ju môže stornovať. Toto sa používa 

v prípade, že jedinec, ktorý mal podanú žiadosť o prijatie do ZPS a aj vytvorenú objednávku na členskú 

známku nebol napr. do ZPS prezídiom prijatý a je potrebné vykonať vrátenie platby, ak už prebehla. 

 

3.4. Členovia ZPS 

Zobrazí sa zoznam členov ZPS. Na rozdiel od zoznamu členov klubu z tejto tabuľky po prechode na detail 

je možné prezerať len všeobecné údaje. Osobné údaje nie sú zverejnené, ak nejde o člena daného 

klubu. 

 

     



4. Administrácia členov klubu (Moji členovia)     

Zo zoznamu členov je možné prejsť na detail jednotlivého člena. V prvom režime nie sú 

osobné údaje editovateľné, je možné upravovať kvalifikácie a poznámky. 

 

4.1. Úprava kvalifikácií 

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť kvalifikácie sa zobrazí formulár, kde je sekcia na pridanie novej kvalifikácie 

a zoznam kvalifikácií, ktoré už boli pridané. 

 

4.2. Úprava poznámok 

    Podobne funguje formulár na úpravu poznámok.

 

4.3. Úprava osobných údajov 

Po kliknutí na tlačidlo Upraviť v pravom hornom rohu detailu člena sa otvorí druhý režim formulára 

člena, kde je možné editovať jeho osobné údaje. 

 



Klubový administrátor nemá oprávnenie na zmenu dátumu narodenia a rodného čísla – o zmenu týchto 

údajov je potrebné požiadať systémového administrátora. Počas bežného používania systému nie je 

potrebné tieto údaje meniť. 

 

5. Ponukové menu systémového administrátora 

 

5.1. Kluby 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Členovia ZPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Členské známky 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Členské žiadosti 

 

 

 

 

 

 

5.5. Systémoví administrátori 

 

 



 

 

6. Potvrdenia zo systému na mail ZPS 

 

 



 


