Rezervačný systém
Rezervačný systém slúži na rezerváciu konzultácií v prípade problémov pri podávaní projektu ku
všeobecným výzvam. Problémy, s ktorými Vám môžeme pomôcť: Formálna kontrola žiadosti a jej
príloh, Rozpočet žiadosti, Vecný obsah žiadosti. Konzultácia je zameraná na poradenstvo pri príprave
žiadosti, nezasahuje do obsahovej stránky projektu a má nezáväzný charakter.

1. Prihlásenie
Prihlásiť sa môžete na stránke http://rs.apvv.sk/index.php?r=site/login. Na prihlásenie použite Vaše
prihlasovacie údaje do elektronického systému na podávanie žiadostí pre VV 2014.

2. Štruktúra stránky
Stránka má jednoduchú štruktúru. Hore sa nachádza menu, ktoré sa zobrazuje po celý čas práce na
stránke. V menu nájdete Úvod s popisom na čo stránka slúži, Kalendár so zoznamom voľných
a obsadených termínov, Manuál, kde si môžete stiahnuť tento dokument a Prihlásenie/Odhlásenie.
Dolu sa nachádza odkaz na kontaktný formulár na administrátora stránky a na úvodnú stránku APVV.

3. Rezervácia termínu konzultácie
Na rezerváciu termínu Vás presmeruje aplikácia hneď po prihlásení. Stránka vyzerá takto:
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V kalendári sa môžete prepínať medzi zobrazeniami Mesiac, Týždeň, Deň a presúvať sa šípkami vľavo
(o 1 týždeň, mesiac alebo deň späť) a vpravo (o 1 týždeň, mesiac alebo deň dopredu). V kalendári sú
zobrazené termíny, v ktorých je možné rezervovať si konzultácie. Termíny vyznačené červenou sú už
obsadené, termíny vyznačené zelenou sú ešte voľné.
Po kliknutí na voľný termín sa zobrazí rezervačný formulár znázornený nižšie. Vo formulári sa
predvyplní e-mail podľa prihláseného užívateľa a čas začiatku konzultácie. Konzultácie môžu trvať
maximálne 1 hodinu.
Dôležitá informácia je predmet konzultácie, podľa ktorého Vám bude pridelený kompetentný
pracovník APVV.
Telefónne číslo slúži v prípade náhlej zmeny zo strany APVV. Vyplnené údaje sa nikde nezverejňujú.
Kliknutím na Vytvoriť odošlete vyplnené údaje do APVV. Systém Vám automaticky odošle potvrdzujúci
email o úspešnej rezervácii.
V prípade, že niečo nevyplníte alebo termín medzičasom obsadí niekto iný, systém Vás na to upozorní.
Kliknutím na Zrušiť sa vrátite na stránku s kalendárom a rezervácia sa neuskutoční. Vyplnením
hlavných bodov konzultácie zjednodušíte úlohu zamestnancovi APVV a dostanete kvalitnejšiu odpoveď
na Vaše otázky.
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Po vytvorení rezervácie sa zobrazí prehľad Vami zadaných údajov.

4. Odhlásenie
Na odhlásenie z aplikácie kliknite v menu na Odhlásenie (Váš e-mail).
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