
Exspirácia hesla  

Po Vašom prvom prihlásení po 1.12.2020 do eZberu budete automaticky systémom vyzvaný na zadanie a potvrdenie nového hesla,  

zobrazí sa Vám okno: 
  

ID používateľa je Vaše IČO, je automaticky doplnené systémom. 

Vaše ID  môže byť aj Vami vytvorený login v Správe používateľov pre Vášho  kolegu, ktorý pracuje 

v našom systéme. 
 

E-mail, ktorý uvediete v okne „Vaše heslo exspirovalo, prosím, zmeňte si ho“:  

 

- sa premietne v časti Úprava vlastného profilu používateľa,  

- systém na tento e-mail posiela potvrdzujúcu správu potrebnú pri resetovaní zabudnutého hesla,  

- systém na tento e-mail posiela automatické notifikácie.  

 

V kolónke okna bude e-mail automaticky predvyplnený v prípade, ak už máte v našom systéme 

vyplnenú e-mailovú adresu.  Potom nie je podmienkou, aby  osoba, ktorá zadáva nové heslo aj nutne 

zmenila e-mailovú adresu na svoju vlastnú, ak sa nezhoduje s e-mailom ponúknutým systémom. 

Preto odporúčame, ak chcete, aby bol zachovaný e-mailový kontakt, ktorý Vám systém vopred 

ponúkne, prosím, nemeňte ho.  

 
 
Zadáte Nové heslo, ktoré musí spĺňať všetky kritéria uvedené v okne.  Opakujte zadanie nového hesla  v kolónke Potvrdiť heslo ešte raz a kliknete 
na Zmeniť heslo.  
 
Navrhni heslo, systém Vám vygeneruje automatické heslo.  
 

 Kliknutím na znak oko vpravo v kolónkach Nové heslo a  Potvrdiť heslo sa Vám znaky zobrazia odšifrované.  

 
Odporučenie:  
Osobitne venujte pozornosť, prosím, zápisu špeciálnych znakov. Odporúčame Vám vopred si overiť, či sa po stlačení klávesu zobrazí Vami 

požadovaný znak, napríklad  na samostatnom dokumente Word alebo v poznámkovom bloku počítača (heslo si môžete skopírovať stačením kláves  

Ctrl + C  a vložiť Ctrl + V), predídete tak chybným zápisom znakov v hesle pri ďalšom prihlasovaní. 



 

Najčastejšie problémy s prihlásením sú identifikované ako: 

 Preklep na klávesnici – najčastejšie ide o  špeciálny znak  
Chyba pri zápise povinného špeciálneho znaku pri opätovnom  prihlásení. V takomto prípade by bolo vhodné, aby ste si heslo prekopírovali v PC, 

napríklad na  poznámkový blok, kde znaky  v hesle vidíte.   

 Niektorý zamestnanec zmení heslo a neinformuje o tom kolegov 
V prípade, že vo Vašej spoločnosti pracuje v elektronickom zbere viacero zamestnancov, prvý, ktorý sa prihlasoval po 1.12.2020 zmení heslo, 
poprípade aj e-mail a neinformuje o tom kolegov.  
 
Na predídenie uvedeného problému náš systém ponúka nástroj Správa používateľov, kde môžete v rámci vlastného profilu vytvoriť a spravovať ďalších 
používateľov,  t. j.   ľubovoľné kontá s vlastným loginom, heslom a e-mailovou adresou s možnosťou priradenia potrebných práv pre daný login.  
 
Návod formou infografiky  ako pridať ďalších používateľov nájdete na našom portáli na adrese: Zber údajov/Elektronický zber údajov/Správa 
používateľov alebo na odkaze Správa používateľov. 
 

 Vymazanie vyrovnávacej pamäte a automatické zapamätanie hesla v prehliadači  
Vymazanie  vyrovnávacej pamäte pred ďalším prihlásením môže tiež zohrávať svoju rolu pri zlyhaní pri opätovnom prihlasovaní a tiež, ak používate 
funkciu automatické zapamätanie hesla vo Vašom prehliadači počítača a zapamätanie nového heslo neprebehne.    
Návod na vymazanie vyrovnávacej pamäte. 

Ak Vaše problémy s prihlásením budú aj naďalej pretrvávať, predtým ako budete kontaktovať príslušné krajské pracovisko, resetujte si heslo cez funkciu  

Zabudnuté heslo 

 

Nové heslo si môžete vygenerovať len na e-mail,  

ktorý máte zaregistrovaný v našom systéme. 

https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/e65aa308-b761-4df7-88ad-49b481d9b15b/Sprava_+pouzivatelov.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r&CVID=l7TFh1r
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/c5439774-0f6f-4a2f-86ee-48810797e998/Vymazanie_vyrovnavacej_pamate_prehliadacov_pre_pracu_v_eZber.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c&CVID=mVKzz1c
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/forgotten-password/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NDIKDTAwc3b1DzUOdAw38XY31w8EKnN0dPUzMfQwMLHzcTQ08HT1CgywDjY0NHI31o4jRb4ADOBoQpx-Pgij8xofrR4GV4PMBITMKckNDIwwyHQECkITk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

