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Pokyny pre prihlásenie na súťaž Košický matboj 

 
Prihlásenie: 
Na súťaž Košický matboj je potrebné záväzne prihlasovať celý tím prostredníctvom stránky 
https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/511937?lang=sk 
Pre úspešne prihlásenie sa na súťaž Košický matboj, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci 
národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby učiteľ vyplnil 
základné údaje o tíme, kontaktnej osobe a súťažiacich. Pri každom členovi tímu, prosíme uveďte okrem 
mena, priezviska a ročníka aj jeho e-mail, nakoľko meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie 
prístupu (login, heslo) na https://registracia.itakademia.sk/. V prípade ak napríklad súťažia súrodenci, 
pre každého uveďte jeho e-mail (respektíve rôzne e-maily rodičov). Počet tímov je obmedzený na 50. 
Po uzavretí prihlasovania (16.10.2017 o 11.59) v prípade, že celkový počet prihlásených tímov prekročí 
maximálny počet tímov, bude zostavený rebríček prihlásených tímov podľa času prihlásenia a toho či 
škola je IT Akadémia partner.  Výber pozvaných tímov sa spraví nasledovne: 

1. Z poradia sa zoberie z každej prihlásenej školy jeden tím až do naplnenia maximálnej kapacity 
kategórie. 

2. V prípade, že bodom 1. nebude naplnená kategória, rovnaké pravidlo bude zopakované pre 
druhý tím a potom i ďalšie tímy až do naplnenia maximálneho počtu tímov. 

3. Ak by náhodou bolo prihlásených viac ako 50 rôznych škôl, prednosť majú školy, ktoré sú IT 
Akadémia partner a až tak ostatné školy. 

4. Organizátor vyhradzuje právo znížiť, respektíve zvýšiť, maximálnu kapacitu kategórie, ak 
poradie tímov neumožňuje vybrať práve toľko tímov, aká je kapacita kategórie. 

5. V prípade, že vybraný tím odmietne, respektíve zruší svoju účasť na súťaži menej ako 5 dní 
pred súťažou, jeho miesto organizátor nebude dopĺňať ďalším prihláseným tímom. 

Tímy budú informované o ich zaradení, respektíve nezaradení do súťaže mailom kontaktnej osobe a 
zverejnením na stránke http://seminar.strom.sk v sekcii Matboj a stránke http://itakademia.sk. 
Zmeny členov tímu po 22.10.2017 vzhľadom k potrebe registrácie každého účastníka nie sú 
povolené.  Zmeny pred týmto dátumom sú prípustné len po dohode s organizátorom. 
 

Registrácia účastníka: 
Registrácia každého účastníka prebieha na stránke https://registracia.itakademia.sk od 17.10.2017 do 
23.10.2017. Prístup (login a heslo) dostane každý člen tímu ktorí sme vybrali na súťaž na mail uvedený 
v prihláške. V registrácii vyplní všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. 
Ak si s jej vyplnením nebude účastník vedieť rady, nech využije na pomoc kontaktnú osobu za tím, 
respektíve nech o pomoc požiada svojho rodiča.  
Zároveň s prihlasovacími údajmi obdržia mailom aj kľúč ktorý je potrebný na prihlásenie sa na aktivitu 
Košický matboj. Po prihlásení na aktivitu účastníkovi príde potvrdzujúci e-mail o tom, že ho evidujeme 
ako účastníka súťaže Košický matboj a obdrží prihlášku a prehlásenie ktoré podpísané prinesie na súťaž. 
Ak účastník už vypĺňal registráciu na stránke https://registracia.itakademia.sk je potrebné len aby sa 
prihlásil na aktivitu Košický matboj kľúčom ktorý mu zašleme na e-mail. 
 
Vyplnenie všetkých údajov v záväznej prihláške, následné vyplnenie registrácie všetkých členov tímu a 
prihlásenie sa na aktivitu, je podmienkou, aby tím bol akceptovaný ako súťažný tím.  
 
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte Róberta Hajduka (tel: 055 234 
1285, e-mail: sutaze@itakademia.sk).  
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