Návod na registráciu na konferenciu Psychológia práce a organizácie 2016
1. Vytvorenie konta
 Navštívte stránku registrácie: http://ppao.sk/registracia
 Zamerajte sa na sekciu Registrácia užívateľa
 Do pripraveného políčka pomenovaného Zadajte Vašu emailovú adresu vložte
svoj funkčný mail a stlačte Vytvoriť účet
 Obratom Vám bude zaslaný mail obsahujúci heslo, pomocou ktorého sa budete
môcť prihlásiť na stránke konferencie
 Ak Vám heslo neprichádza ani po dlhšom časovom odstupe, skontrolujte si
prosím vo svojej elektronickej pošte priečinok Nevyžiadaná pošta alebo Spam.
Uvedené odporúčanie je obzvlášť dôležité pre užívateľov služby Gmail.com.
2. Prvé prihlásenie
 Navštívte stránku registrácie: http://ppao.sk/registracia
 Kliknite na sekciu Prihlásenie
 Do pripraveného políčka označeného Zadajte Vašu emailovú adresu vložte mail,
ktorý ste použili v predchádzajúcom kroku
 Do pripraveného políčka označeného Vaše prihlasovacie heslo zadajte heslo,
ktoré Vám bolo automaticky vygenerované a doručené na zadaný mail
 Následne kliknite Prihlásiť
3. Zadanie potrebných informácií do protokolu registrácie
 Následne Vám bol otvorený protokol registrácie
 Tu vyplníte všetky požadované údaje
 Je dôležité, aby všetky informácie boli správne a pravdivé, podľa týchto
informácií totiž budeme kontrolovať zaplatenie konferenčného poplatku
 Najskôr v položke Meno vyplníte Vaše meno, následne v položke Priezvisko
vyplníte priezvisko
 Ďalej v položke Inštitúcia doplníte názov inštitúcie, kde pracujete a ktorú svojou
účasťou zastupujete
 Potom musíte zvoliť Typ účasti, na výber sú dva typy: Pasívna a Aktívna
 Ak zvolíme Pasívna, následne pokračujeme na posledné políčko formulára,
pýtajúce sa na Záujem o spoločenský večer, tu zvolíme z možností Áno a Nie
 Následne možno potvrdiť registráciu kliknutím na tlačidlo Odoslať prihlášku a
odhlásiť sa, kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v pravom hornom rohu
 Ak zvolíme Aktívna účasť, pokračujeme ďalej
 Ďalšou položkou je Forma, na výber sú dva typy: Poster a Referát, zvolíte podľa
Vášho zámeru
 Ďalšou položkou je Názov príspevku, tu vložíte celé meno Vášho príspevku
 Pokračujeme ďalším políčkom označeným Spoluautori, kde vyznačíme, či
prihlásený príspevok má aj ďalších spoluautorov























Ak zvolíme Áno, otvorí sa nám políčko, označené Spoluautori, kde pridáme
ďalšieho spoluautora
Pri každom mene je taktiež položka pýtajúca sa na ich Fyzickú účasť na
konferencii, tu volíme podľa toho, či sa spoluautori zúčastnia alebo nezúčastnia
konferencie
Len jeden autor z tímu autorov sa môže prihlásiť s identickým aktívnym
príspevkom, zvyšní musia zvoliť Pasívnu účasť alebo sa prihlásiť s iným
príspevkom
Každý z tímu sa musí prihlásiť samostatne, registrácie jedného z tímu sa
nevzťahuje na účasť ostatných členov tímu
Následne do pripraveného poľa označeného Abstrakt zadáme abstrakt
príspevku
V ďalšom riadku, pripravenom pre Kľúčové slová, vložíme kľúčové slová
Vloženie abstraktu je podmienkou zaradenia do programu konferencie. Bez
dodržania tejto podmienky sa Váš príspevok nestane súčasťou konferencie a
následne zborníku
Ďalej vyznačíme záujem o spoločenský večer v položke Záujem o spoločenský
večer, výberom z ponuky Áno alebo Nie
Nakoniec, ak máme finálnu verziu súboru, môžeme ju v ďalšej položke nahrať, ak
v sekcii Príloha klikneme na tlačidlo Prehľadávať
Nahratie novšej verzie automaticky zmaže predchádzajúcu verziu
Záverečným dňom odovzdania finálnej verzie je 30. máj 2016, príspevok vo
finálnej podobe možno odovzdať kedykoľvek pred daným dátumom
Odovzdanie finálnej verzie príspevku nie je podmienkou účasti na konferencii
Neodovzdanie príspevku znemožní jeho publikovanie v zborníku
Oneskorené odovzdanie príspevku prosím čo najskôr komunikujte
organizátorom konferencie na adresu: ppao2016@gmail.com
Voľby uložíte kliknutím na tlačidlo Odoslať prihlášku
Následne sa môžete odhlásiť, kliknutím na tlačidlo Odhlásiť v pravom hornom
rohu
Kedykoľvek sa môžete znovu prihlásiť a upraviť Vašu prihlášku, avšak po dátume
15. apríla budú úpravy uzatvorené
Dodatočné úpravy budú možné prostredníctvom komunikácie s usporiadateľmi,
prostredníctvom zaslaním požiadavky na adresu: ppao2016@gmail.com

