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Záujem o spoluprácu v rámci národného 
projektu 

verzia 08.2020 

1. Registrácia záujmu o spoluprácu v rámci národného projektu sa realizuje v rámci Registračného portálu 

národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý je dostupný na stránke 

https://registracia.itakademia.sk  

2. Po prihlásení, sa Vám zobrazí úvodná obrazovka. V prípade, ak už ste mali s CVTI SR uzavretú dohodu, v časti 

Nastavenia nájdete odklik na Záujem o spoluprácu. Ak ste v minulom roku boli len používateľom, alebo ste nový 

v projekte, je potrebné po úvodnom prihlásení do riadka s webovou adresou vložiť (prepísať) odkaz: 

https://registracia.itakademia.sk/admin/theme-user alebo naň kliknúť v tomto dokumente. 

 

 

3. Na zobrazenej stránke, kliknite na tlačidlo Pridať záujem o spoluprácu. 

 

Kroky 4.a), b) a c) sa vykonávajú len pri prvom vypĺňaní záujmu o spoluprácu a slúžia na zabezpečenie 

kvalifikovanosti učiteľa a doplnenie potrebných údajov pre zazmluvnenie. 

4.a) Vyberte si formu spolupráce kliknutím na jednu zo piatich možností.   

• Overovateľ metodík, informatických 

a motivačných predmetov 

• Používateľ metodík, informatických 

a motivačných predmetov 

• Konzultant ECDL 

• Koordinátor 

• Vedúci krúžku 

 

4.b) Ak v rámci registračného portálu ste nemali status zamestnanca a chýbajú nám potrebné údaje pre uzavretie 

dohody, tak sa zobrazí nasledujúce upozornenie s odklikom na Osobné údaje, kde je potrebné vyplniť všetky 

povinné údaje. Po ich vyplnení sa môžete vrátiť k vypĺňaniu ďalších častí formulára. 

 

https://registracia.itakademia.sk/
https://registracia.itakademia.sk/admin/theme-user
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4.c)  Pre vykonávanie jednotlivých pozícií je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady. 

 
Splnenie kvalifikačných predpokladov na Vami vybraných pozíciách potvrďte kliknutím na tlačidlo Súhlasím. Pri 

uzatváraní dohody budete dokladovať čestným prehlásením splnenie týchto kvalifikačných predpokladov. 

 

5. V rámci zobrazeného formulára vypĺňate postupne políčka v poradí: Pozícia, Predmet, Téma, Termín. 

 

Termín si volíte mesiac v ktorom plánujete overovanie/používanie metodiky/predmetu, respektíve konzultácii 

ECDL. V prípade pozícii Experta pre implementáciu inovácií a Vedúceho krúžku ide o mesiac začiatku vykonávania 

pozície. Vždy 15. dňa v mesiaci sa uzatvára možnosť vypĺňať záujem o spoluprácu pre nasledujúci mesiac nakoľko 

po tomto termíne dochádza k spusteniu procesu uzatvorenia dohody v prípade nového učiteľa. Záujem 

o spoluprácu si môžete vypĺňať na celý školský rok. Modifikácia termínu je rovnako možná do 15. v mesiaci 

predchádzajúcemu zvolenému termínu. V prípade pozície koordinátora si stačí zvoliť 10/2020. Nemusíte 

individuálne na každý mesiac. 
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6. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť sa objaví stručný popis a odklik na dokument s bližšími informáciami. V prípade 

metodík a predmetov sú to informačné (titulné) listy. V prípade Konzultanta ECDL a Koordinátora (Expert pre 

implementáciu inovácií vzdelávania) ide o pracovné náplne na pozíciách.... 

7. Ak máte záujem o overovanie (používanie) zobrazenej metodiky, resp. predmetu, tak toto potvrdíte kliknutím na 

tlačidlo Mám záujem. Po uložení sa zobrazí zoznam pozícií a tém, o ktoré ste prejavili záujem. 

V prípade metodík zo sady, pri ktorých je potrebné overiť všetky metodiky z danej skupiny, Vás systém na to 

upozorní nasledujúcim spôsobom. 

 

Ak si volíte metodiky, ktoré sú rozdelené do dvoch častí (napr. Metodika 1, Metodika 2), tak si ich zvoľte obe. 

Ak zvolenú aktivitu chcete zrušiť, tak je to možné kliknutím na ikonku Kôš. 

8. Pokiaľ metodiku v naplánovanom mesiaci nebudete overovať, prosíme aby ste si ju zmazali, respektíve presunuli 

na mesiac v ktorom prebehne overovanie. Ak presun neviete realizovať, nie je dostupná editácia, napíšte žiadosť 

o presun metodiky na mail inovaciezs@itakademia.sk respektíve inovaciess@itakademia.sk s menom 

učiteľa, názvom metodiky (prípadne aj ID záujmu o spoluprácu) a termín/mesiac na ktorý metodiku chcete 

presunúť. 

9. Každá metodika sa na overovanie dá navoliť maximálne 25 krát. Ak ste 26. v poradí, pri pridaní záujmu Vám 

vyskočí hlásenie o naplnení maximálneho počtu overovateľov a vy môžete danú metodiku len používať. V priebehu 

školského roka počet overovateľom metodiky môže klesnúť a metodika môže byť opätovne dostupná na 

overovanie. Priebežný zoznam metodík s aktuálnym počtom overovateľov bude priebežne zverejňovaný. 

10. Obdobne postupujete i pri voľbe ostatných pozícií (Konzultant ECDL, Koordinátor, Vedúci krúžku). 
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