Podrobný postup pri registrácii do webovej aplikácie pre Program obnovy dediny 2015
1. Žiadateľ o dotáciu môže vstupovať do web aplikácie buď cez www.obnovadediny.sk alebo priamo cez
link pod.sazp.sk/user
2. Na stránke pod.sazp.sk/user zvolí jednu z možností: Chcem sa registrovať v prípade, že ešte nemá
tohto roku vytvorený účet alebo na možnosť Už som registrovaný, ak účet už má vytvorený – v tomto
prípade môžete pokračovať vo vypĺňaní žiadosti
3. Chcem sa registrovať: zadá používateľské meno (čo najjednoduchšie, bez medzier, napr.
„starosta123“), vloží 2x e-mail a stlačí tlačidlo Vytvoriť nový účet.
Pozor! Na vstup do webovej aplikácie sa môžu registrovať len zástupcovia oprávnených žiadateľov –
obcí alebo mikroregionálnych združení obcí a ako kontaktnú e-mailovú adresu musia udať oficiálny emailový kontakt. Súkromné adresy, adresy registrované na verejných e-mailových serveroch (gmail,
azet, a podobne) budú uznané, až keď preukážete, že ich používate ako oficiálny e-mail. E-maily iných
subjektov (regionálne rozvojové agentúry, projektanti a pod.) nemôžu byť v aplikácii zaregistrované,
nakoľko tieto subjekty nie sú oprávnenými žiadateľmi.
4. Následne sa objaví oznam „Ďakujem, že ste požiadali o účet. Váš účet práve čaká na schválenie
administrátorom stránky. Zatiaľ vám bola na vašu e-mailovú adresu odoslaná uvítacia správa s
detailnými pokynmi“ plus úvodná stránka webovej aplikácie s úvodnými pokynmi.
5. Žiadateľ vo svojej e-mailovej schránke dostane od „druid“ pod názvom Podrobnosti o účte používateľa
starosta123 na pod.sazp.sk (čaká sa na schválenie správcom) nasledovnú správu:
starosta123, ďakujeme vám za registráciu na pod.sazp.sk. Vaša žiadosť o pridelenie účtu momentálne
čaká na schválenie. Hneď po schválení dostanete e-mail s informáciou o prihlasovaní, zmene hesla
a ďalšími podrobnosťami. -- Tím pod.sazp.sk“
Pozor: správu od „druid“ nemusí vás systém doručiť do vášho e-mailového adresára, ale presunie ju do
tzv. SPAMu. V prípade, že nemáte prístup v rámci vášho e-mailového klienta do tohto adresára, resp.
nedostanete dlhšiu dobu (pár hodín v rámci pracovného dňa) žiadnu novú správu, kontaktujte nás
telefonicky (http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2015 - časť Dokumenty na stiahnutie)
6. Po schválení žiadosti o registráciu dostane žiadateľ druhý e-mail, kde bude uvedené:
starosta123,
aktivácia vášho účtu na pod.sazp.sk prebehla úspešne.
Teraz sa môžete prihlásiť kliknutím na tento odkaz alebo jeho skopírovaním do poľa s adresou vo
vašom prehliadači:
http://pod.sazp.sk/user/reset/27/1412834446/tBT8pGfgSCWYYMWscBOEOnK_..............
Tento odkaz môžete na jednorazové prihlásenie a zavedie vás na stránku, kde si môžete zmeniť heslo.
Po nastavení hesla sa môžete prihlásiť na http://pod.sazp.sk/user aj v budúcnosti s použitím týchto
údajov:
používateľské meno: starosta123
heslo: Vaše heslo
-- Tím pod.sazp.sk

Klikne na odkaz uvedený v e-maili a prejde na stránku, kde si zadá svoje heslo. Zobrazí sa upozornenie
„Práve ste úspešne potvrdili Vašu e-mail adresu.“
Nasleduje text:
„Znovunastavenie hesla. Toto je jednorazový odkaz na prihlásenie pre používateľa test a jeho platnosť
skončí Pi, 10/10/2014 - 15:08. Pre prihlásenie kliknite na toto tlačidlo a zmeňte si heslo. Toto
prihlásenie je možné použiť len raz.
Stlačí tlačidlo „Prihlásenie“.
7. Po stlačení tlačidla „Prihlásenie“ sa otvorí stránka s upozornením „Práve ste využili jednorazový odkaz
na prihlásenie. Ďalej už nie je potrebné používať tento odkaz na prihlasovanie. Prosím, nastavte si nové
heslo.“ - zadefinuje svoje heslo a ešte raz zopakujete a potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Vypíše
sa oznam : „Zmeny boli uložené“
8. Po tomto kroku môže žiadateľ prejsť na položky v hlavnom menu (vpravo hore): Úvod – Žiadosť –
Často kladené otázky - Kontakt – Odhlásiť.

