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SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Príloha č. 4 Návod na vyplnenie a spôsob odoslania žiadosti
o aktiváciu užívateľského konta
Ako vyplniť Žiadosť o aktiváciu užívateľského konta

Aplikácia ITMS verejná časť (ITMS portál) nie je verejne prístupný portál a toto je dôvod
prečo každý, kto chce mať prístup k aplikácii ITMS portál musí mať:
aktivované užívateľské konto
platné prihlasovacie meno
platné heslo
platnú grid kartu.
Vyplnenie žiadosti o aktiváciu užívateľského konta je základná podmienka pre vytvorenie
a následnú aktiváciu užívateľského konta.

Postup vytvorenia užívateľského konta je nasledovný

Vyplnenie elektronickej formy Žiadosti o aktiváciu užívateľského konta
Odoslanie (elektronicky) Žiadosti na spracovanie (funkciu odoslania žiadosti zabezpečuje
tlačítko Odoslať)
Vytlačenie žiadosti (funkciu vytlačenia žiadosti zabezpečuje tlačítko Tlačiť)
Podpis žiadateľa na žiadosti o aktiváciu musí byť overený notárom podľa zákona č.
323/1992 Zb., Notárskeho poriadku
Vyplnenú a úradne overenú žiadosť je potrebné zaslať doporučene na adresu:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Aktivácia resp. zamietnutie aktivácie užívateľského konta pre žiadateľa (vykonáva
Datacentrum)
Zaslanie informácie (e-mail) užívateľovi (viď. sekcia 2. Identifikácia užívateľa) o aktivácii
užívateľského konta na mailovú adresu, ktorá je uvedená v elektronickej forme žiadosti.
Grid karta (viď. časť 5 tohto návodu Grid karta) bude po aktivácii užívateľského konta
zaslaná poštou na adresu žiadateľa.
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Upozornenie:
Žiadosť o aktiváciu užívateľského konta do ITMS Portál bude zamietnutá v prípade
nedodržania vyššie spomínaného postupu. Oznámenie o zamietnutí spolu s dôvodmi jej
zamietnutia Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu, a zároveň zaslané poštou na
Vašu korešpondenčnú adresu. V prípade, ak Vám bola Vaša Žiadosť o aktiváciu
užívateľského konta do ITMS Portál zamietnutá, je potrebné sa opäť zaregistrovať na
ITMS Portál a poslať Žiadosť o aktiváciu užívateľského konta doporučene do DataCentra.

Spôsob vyplnenia elektronickej formy Žiadosti o aktiváciu užívateľského konta:

Elektronický formulár žiadosti o aktiváciu užívateľského konta obsahuje dva druhy
položiek:
Povinné položky
povinné položky žiadosti musia byť bezpodmienečne korektne
vyplnené pred odoslaním žiadosti na spracovanie. V opačnom prípade nebude žiadosť
odoslaná. Povinné polia sú farebne zvýraznené. Ak sa žiadateľ pokúsi odoslať žiadosť s
nevyplnenými alebo nekorektne vyplnenými položkami, aplikácia vypíše užívateľovi v
hornej časti okna zoznam položiek, ktoré sú nekorektne vyplnené aj s popisom chyby.
Nepovinné položky do nepovinných položiek sa vyplňujú doplňujúce informácie, ktoré
nie sú nevyhnutne potrebné pre aktiváciu užívateľského konta.

Žiadosť je rozdelená na 4 sekcie: 1. Identifikácia žiadateľa
2. Identifikácia užívateľa systému ITMS portál
3. Prihlasovacie údaje
4. Tlačítka

1. Identifikácia žiadateľa

Sekcia Identifikácia žiadateľa obsahuje položky na identifikáciu žiadateľa (organizácie) a
jej štatutárneho zástupcu

IČO identifikačné číslo organizácie žiadateľa, v mene ktorej žiada žiadateľ o vytvorenie
a aktiváciu užívateľského konta. IČO sa zadáva vyplnením priamo do položky IČO.

Po zobrazení Žiadosti o aktiváciu užívateľského konta je aktívna len prvá položka
formulára žiadosti – IČO.
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Po zadaní hodnoty IČO, je potrebné pre ďalšie pokračovanie stlačiť tlačítko Ďalej, ktoré
sa nachádza v spodnej časti formulára žiadosti.

Po stlačení tlačítka Ďalej sa zneaktívni položka IČO a vykoná sa kontrola správnosti
zadaného IČO.
Ak je zadané IČO korektné, tak na základe hodnoty IČO sa zistí, či organizácia (žiadateľ)
so zadaným IČOm už je evidovaná v systéme ITMS. Sú možné nasledovné možnosti.

I. Ak systéme ITMS je evidovaný práve jeden žiadateľ (organizácia) so zadaným IČO,
tak sa evidované údaje tohto žiadateľa (organizácie) prenesú do položiek sekcie
Identifikácia žiadateľa (časti Názov a Sídlo).

II. Ak je v systéme evidovaných viac žiadateľov (organizácií) so zadaným IČOm, tak sa
užívateľovi ponúkne na výber zoznam všetkých evidovaných žiadateľov (organizácií) so
zadaným IČOm. Po výbere žiadateľa (organizácie) zo zoznamu sa evidované údaje tohto
žiadateľa (organizácie) prenesú do položiek sekcie Identifikácia žiadateľa (časti Názov a
Sídlo).

III. Ak nie je v systéme ITMS evidovaný ani jeden žiadateľ (organizácia) so zadaným
IČO, tak aplikácia zobrazí otázku, či je zadané IČO korektné. Ak je odpoveď na otázku o
správne zadanom IČO kladná, tak sa zaktívnia položky sekcií:

Identifikácia žiadateľa
Identifikácia užívateľa
Prihlasovacie údaje užívateľa

Užívateľ musí vyplniť všetky povinné položky v sekcii Identifikácia žiadateľa.

Ak je odpoveď na otázku o správne zadanom IČO záporná, tak aplikácia umožní zadané
IČO zmeniť.

Názov
- názov žiadateľa (názov organizácie), položka je aktívna, len ak nie je
žiadateľ (organizácia) so zadaným IČO ešte evidovaný v systéme ITMS
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Sídlo:

- adresa sídla žiadateľa

Lokalita EU
- výber z ponuky, na základe vybranej hodnoty z ponuky je definovaný
spôsob zadávania adresy sídla žiadateľa
Štát
- výber z ponuky štátov. Obsah ponuky štátov je závislý na hodnote
výberu Lokalita EU. Ak je vybraná Lokalita EU Domáci (SK), tak položka Štát je
automaticky nastavená na Slovenská republika a položka je neaktívna
Ulica
Číslo domu

- ulica
- číslo

Obec
SR

- obec, obce Slovenskej republiky sa zadávajú výberom z ponuky obcí

PSČ

- PSČ

Položky sekcie Identifikácia žiadateľa časť Sídlo sú aktívne, ak ešte žiadateľ (organizácia)
so zadaným IČOm nie je v systéme ITMS ešte evidovaný.

Štatutárny orgán:
Titul

- titul štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

Meno

- meno štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

Priezvisko

- meno štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

Titul za menom

- titul za menom štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

Rodné číslo

- rodné číslo štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

Funkcia

- funkcia štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

E-mail

- e-mail štatutárneho zástupcu žiadateľa (organizácie)

Položky sekcie Identifikácia žiadateľa časť Štatutárny orgán sú aktívne vždy, ak je zadané
správne IČO

Ďalšie údaje:
Právna forma

- výber z ponuky možných právnych foriem organizácie

Plátca DPH

- výber z ponuky, možné hodnoty len áno, nie

Účtovnícto

- výber z ponuky možných typov účtovníctva organizácie
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Položky sekcie Identifikácia žiadateľa časť Ďalšie údaje sú zobrazené a sú sú aktívne, ak
ešte žiadateľ (organizácia) so zadaným IČOm nie je v systéme ITMS ešte evidovaný.

2. Identifikácia užívateľa

Identifikácia obsahuje položky na identifikáciu samotného užívateľa aplikácie ITMS portál.

Položky sekcie:

Titul

- titul užívateľa

Meno

- meno užívateľa

Priezvisko

- priezvisko užívateľa

Titul za menom - titul za menom užívateľa
Rodné číslo

- rodné číslo užívateľa

Telefón:

- telefónne číslo užívateľa

Fax:

- telefónne číslo faxu užívateľa

E-mail:
- e-mailová adresa užívateľa aplikácie ITMS Portál. Užívateľ bude
informovaný o aktivácii konta zaslaním mailu na zadanú e-mailovú adresu.

Všetky položky tejto sekcie okrem položiek telefón a fax sú povinné:

Obsah všetkých položiek sekcií 1 Identifikácia žiadateľa a 2. Identifikácia užívateľa je
potrebné zadať pravdivo. Obsah týchto polí je kontrolovaný a v prípade zadania
nepravdivých údajov nebude užívateľské konto aktivované.

3. Prihlasovacie údaje

Identifikácia obsahuje položky na identifkáciu prihlasovacích údajov žiadateľa.

Sociálna implementačná agentúra
SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prihlasovacie meno
zádáva sa text, ktorý je potrebný zadať v pri prihlásení sa do
aplikácie. Prihlasovacie meno slúži na identifikáciu používateľa v aplikácii. Ako
prihlasovacie meno môže byť zadaný ľubovolný text (bez medzier).
Prihlasovacie meno nesmie obsahovat práve jednu bodku.
Napr.: pov2kar, DDT..DDT
peter.pavol

sú platné prihlasovacie mená
nie je platné prihlasovacie meno

Aby ste mohli pracovať s aplikáciou ITMS Verejná časť musíte poznať Vaše prihlasovacie
meno.

Heslo
zadáva sa text - heslo pre prihlásenie do aplikácie. Heslo
aplikácie musí spĺňat aktuálne bezpečnostné nastavenia aplikácie. Bezpečnostné
nastavenia určujú, aké podmienky musí spĺňat heslo, aby bolo akceptované aplikácou:
Aktuálne bezpečnostné nastavenia hesla sú:

minimálna dĺžka hesla je

8 znakov

minimálny počet veľkých písmen je
minimálny počet číslic je

1 znak

platnosť hesla

120 dní

1 znak

Bezpečnostné nastavenia zabraňujú zadať užívateľom
jednoduché heslá, ktoré sú ľahko zistitelné (napr. 123456)

Aby ste mohli pracovať s aplikáciou ITMS Verejná časť musíte poznať Vaše heslo.

Potvrdenie hesla
vzhľadom na to, že heslo sa pri zadávaní nezobrazuje, táto
položka slúži na overenie, či žiadateľ nespravil preklep pri zadávaní hesla, či zadal
sutočne to heslo, ktoré zadať chcel. Pri potvrdení hesla je nevyhnutné zadať ten istý
reťazec znakov ako pri zádavaní hesla. V opačnom prípade bude používateľ vyzvaný
aplikáciou na opakovanie zadania Potvrdenia hesla.
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4. Tlačítka

Ďalej
Po zadaní IČO žiadateľa (organizácie) je potrebné stlačiť tlačítko
Ďalej. Po stlačení sa vykoná syntaktická kontrola zadaného IČO. V prípade, ak zadané
IČO nevyhovuje pravidlám pre IČO, tak je užívateľ o tejto skutočnosti informovaný a má
možnosť hodnotu IČO opraviť. Ak zadaná hodnota IČO vyhovuje pravidlám pre tvorbu
IČO, tak sú možné nasledujúce prípady:

1.
žiadateľ (organizácia) so zadaným IČO nie je ešte evidvaný v ITMS. Užívateľ musí
zadať základné údaje o žiadateľovi (organizácii) v sekcii Identifikácia žiadateľa.
2.
Práve jeden žiadateľ (organizácia) so zadaným IČO je evidovaný v ITMS.
Identifikačné údaje žiadateľa (organizácie) sa prenesú do položiek sekcie Identifikácia
žiadateľa.
3.
V systéme ITMS je evidovaných viac žiadateľov (organizácií) so zadaným IČO.
Užívateľovi sa ponúkne na výber zoznam všetkých evidovaných žiadateľov (organizácií)
so zadaným IČO. Po výbere žiadateľa (organizácie) zo zoznamu, sa identifikačné údaje
vybraneého žiadateľa (organizácie) prenesú do položiek sekcie Identifikácia žiadateľa.

Odoslať

po stlačení tlačítka Odoslať sa vykonajú nasledujúce činnosti:

kontrola vyplnenosti povinných položiek žiadosti o aktiváciu konta
kontrola hesla, či zadané heslo vyhovuje aktuálne nastaveným bezpečnostným
nastaveniam

Kontrola povinných položiek:

Vykoná sa kontrola, či sú vyplnené všetky povinné položky. O všetkých chybách je
užívateľ informovaný v hornej časti okna.

Kontrola hesla:

Vykoná sa kontrola, či heslo vyhovuje bezpečnostným nastaveniam.

V prípade, že kontroly nezistia žiadne chyby vo vyplnení žiadosti o aktiváciu
užívateľského konta, odošle sa žiadosť na spracovanie: Odoslanie môže byť úspešné
alebo neúspešné. O stave odoslania je užívateľ informovaný oznamom v hornej časti

Sociálna implementačná agentúra
SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

žiadosti. V prípade úspešného odoslania žiadosti nie je možné meniť obsah žiadosti. Po
úspešnom odoslaní žiadosti je možné obsah žiadosti vytlačit alebo vyexportovať.

Návrat

aplikácia sa vráti na úvodnú stránku

Vytlačiť
vytlačí odoslanú žiadosť. Aby bolo možné vytlačiť žiadosť, táto
musí byť úspešne odoslaná na spracovanie. O stave odoslania žiadosti je žiadateľ
informovaný v hornej časti žiadosti. Tlačítko Vytlačiť sa zaktivuje až po úspešnom
odoslaní.

Export
vyexportuje obsah žiadosti v pdf formáte. Aby bolo možné
vyexportovať obsah žiadosti, táto musí byť úspešne odoslaná na spracovanie. Tlačítko
Export sa zaktivuje až po úspešnom odoslaní.

5. Grid karta

Grid karta pre ITMS verejná časť je vlastne tabuľka, ktorá má 7 riadkov (1 až 7) a sedem
stĺpcov (A a G). V každej bunke tabuľky je uvedené štvormiestne číslo.

1
2
3
4
5
6

A
9666
0983
3786
9834
6582
2908

B
7829
3897
3378
0092
2783
6753

C
8908
7853
1982
1320
9918
2657

D
3390
2673
2378
8369
1902
2783

E
3278
3674
2378
7693
6620
2083

F
3784
8921
0989
3271
6937
1029

V ITMS verejná časť sa grid karta používa na autentifikáciu užívateľa ITMS Verejná časť.
Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné zadať:

prihlasovacie meno
heslo
kód grid karty

Kód grid karty je číslo v políčku tabuľky, ktorého súradnice – pozícia sú generované
náhodne aplikáciou ITMS verejná časť. Súradnice resp. pozícia sa uvádza zadaním
označenia stĺpca a riadku. Napríklad kód na pozícii D5 je 1902.
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Grid karta ITMS verejná časť nie je časovo obmedzená. Pri strate grid karty je možné
zablokovať aktuálnu grid kartu a znovu požiadať o vygenerovanie novej grid karty.

Aby ste mohli pracovať s aplikáciou ITMS Verejná časť musíte mať Vašu grid kartu.

