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Evidencia prác v rámci NP IT Akadémia 
Verzia 09/2019 

 

Pre evidenciu činností spojených s overovaním metodík, prácou experta pre implementáciu 

inovácií vzdelávania a konzultanta ECDL je v portáli https://registrácia.itakademia.sk 

vytvorený nasledovný systém. Prostredníctvom neho zaevidované činnosti budú po 

kontrole preklopené do portálu výkazov a vy následne budete vyzvaní na doplnenie 

dochádzky.  

 

  

Upozornenia: 

 Portál https://vykazy.itakademia.sk nepoužívajte na evidenciu svojich činnosti. 

 Vami vykazované činnosti musia byť vykazované  

 mimo pracovnej doby v škole 

 počas pracovných dní (počas sviatkov a PN nie, počas dovolenky v práci áno) 

 v čase od 6.00 do 22.00 

 Pri súvislej práci min. 6 hod. je nutné vykázať 30 min. prestávku.  

NESPRÁVNY PRÍKLAD: práca v škole 8.00 – 16.00, prestávka na obed 11.30 – 12.00; práca 

na projekte 16.00-19.00.  

SPRÁVNY PRÍKLAD: práca v škole 8.00 – 16.00, prestávka na obed 11.30 – 12.00; práca 

na projekte 16.30 – 19.00 resp. 16.00 – 18.00, 18.30 – 19.30. 

 Súčet všetkých pracovno-právnych vzťahov u všetkých zamestnávateľov (dohody, 

zmluvy,...) NESMIE PREKROČIŤ 1,5 násobok mesačného úväzku, t.j. pre  

09/2019: 157,5+0,5*157,5=236,25 hod. 

10/2019: 172,5+0,5*172,5=258,75 hod. 

11/2019: 236,25 hod. 

12/2019: 247,5 hod. 

01/2020: 258,75 hod. 

02/2020: 225 hod. 

03/2020: 258,75 hod. 

04/2020: 258,75 hod. 

05/2020: 236,25 hod. 

06/2020: 258,75 hod. 
 

 

https://registrácia.itakademia.sk/
https://vykazy.itakademia.sk/
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Postup evidencie prác v portáli https://registrácia.itakademia.sk   

1. Po prihlásení sa do portálu, v časti Nastavenia nájdete položku Evidencia prác. 

 
2. Po kliknutí sa Vám zobrazí úvodná obrazovka, na ktorej je tlačidlo Pridať pracovnú činnosť. Po 

kliknutí na tlačidlo sa dostanete do časti, kde vyplnením formulára zaevidujete pracovnú 

činnosť. 

 
Kliknutím na Pridať pracovnú činnosť začnete s jej pridaním. V stretnutí vyberiete konkrétne 

stretnutie ku ktorému chcete vykázať jednotlivé činnosti. 

 
V políčku Činnosť vyberiete požadovanú činnosť. Následne nastavíte termín realizácie 

činnosti.  Realizácia overovania metodiky, predmetu a konzultačná činnosť musí sedieť 

s dátumom a časom stretnutia. 

 
V políčku Miesto si vyberte miesto kde ste danú činnosť realizovali. Máte v ponuke miesto 

trvalého pobytu a miesto pracoviska (v zmysle dohody o vykonaní práce) 

https://registrácia.itakademia.sk/
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Činnosti koordinátora su v časti činnosti ak políčko stretnutie necháte prázdne. Podobne to 

platí i pre vyplnenie hodnotiaceho dotazníka pri overovaných predmetoch. 

V prípade vykázania činnosti Pracovné stretnutie ... je potrebné dokladovať prezenčnú listinu 

spolu so zápisnicou daného stretnutia.  

 

3. A. Overovatelia inovatívnej metodiky 

Vo formulári je potrebné vybrať realizované stretnutie (stretnutie musí byť v portáli uzavreté 

v zmysle pokynov v manuáli na pridávanie termínov a stretnutí). Následne k stretnutiu 

zaevidovať postupne všetky relevantné činnosti. Ak ste pre overovanie inovatívnej metodiky 

(mimo používania v iných triedach) realizovali viac stretnutí, tak si vyberáte prvé stretnutie. 

Príklad: Ak ste zvolili stretnutie k overovaniu inovatívnej metodiky v predmete informatika SŠ, 

tak si vyberáte postupne relevantné činností: 

 Príprava inovatívnej metodiky ... v predmete Informatika SŠ (UPJŠ) – táto činnosť sa 

zadáva v čase pred realizáciou (prvého) stretnutia (overovania konkrétnej inovatívnej 

metodiky). Maximálne (v súčte 2 hod.). 

 Realizácia overovania ... v predmete Informatika SŠ (UPJŠ) – táto činnosť slúži na 

potvrdenie realizácie stretnutia a uvádza sa konkrétny termín stretnutia (vyučovacia 

hodina). Táto činnosť nie je predmetom vykazovania. 

 Odborné zhodnotenie ... v predmete Informatika SŠ (UPJŠ) – táto činnosť sa zadáva 

v čase po realizácii (posledného) stretnutia (overovania konkrétnej inovatívnej 

metodiky). Maximálne (v súčte 4 hod.). Vysvetlenie: Ak ste metodiku určenú na jednu 

vyučovaciu hodinu nestihli overiť (odučiť) na jednej hodine (stretnutí), tak je potrebné 

overovanie dokončiť na ďalšej vyučovacej hodine (zaregistrovať ďalšie stretnutie) 

a odborné hodnotenie musí byť až po poslednom stretnutí evidovanom na danú 

metodiku. Ak ste odučili hodinu podľa metodiky aj v iných triedach, tak toto sa 

považuje za používanie a nevykazuje sa.  

 Vyplnenie hodnotiaceho ... v predmete Informatika SŠ (UPJŠ) – táto činnosť sa zadáva 

v čase po realizácii (posledného) stretnutia (overovania konkrétnej inovatívnej 

metodiky). Samozrejme musí byť táto činnosť zaevidovaná po činnosti Odborné 

hodnotenie inovatívnej ... Maximálne (v súčte 2 hod.).  

Prosíme evidovať kompletne celú metodiku teda všetky činnosti spojené s overovaním 

metodiky v jednom mesiaci, ak je to možné a neprenášať si to do ďalších mesiacov. 

V prípade overovania na konci mesiaca samozrejme akceptujeme doplnenie vykazovania 

v ďalšom mesiaci. 

B. Overovatelia predmetov 

Vo formulári je potrebné vybrať realizované stretnutie (stretnutie musí byť v portáli uzavreté 

v zmysle pokynov v manuáli na pridávanie termínov a stretnutí). Následne k stretnutiu 

zaevidovať postupne všetky relevantné činnosti.  
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V prípade, ak ste si napr. zvolili stretnutie k overovaniu predmetu Databázy, tematický celok 

Práca s jednou tabuľkou, tak si vyberáte jednu z relevantných činností: 

 Príprava vyučovacej hodiny ... v predmete Databázy (CVTI SR) – táto činnosť sa zadáva 

v čase pred realizáciou každého stretnutia. Maximálne v súčte 3 hod. 

 Realizácia overovania ... v predmete Databázy (CVTI SR) – táto činnosť slúži na 

potvrdenie realizácie stretnutia a uvádza sa konkrétny termín stretnutia (vyučovacia 

hodina). Táto činnosť nie je predmetom vykazovania. 

 Odborné zhodnotenie ... v predmete Databázy (CVTI SR) – táto činnosť sa zadáva 

v čase po realizácii každého stretnutia. Maximálne v súčte 2 hod.  

 Vyplnenie hodnotiaceho ... v predmete Databázy (CVTI SR) – táto činnosť sa zadáva 

v čase po realizácii (posledného) stretnutia, ktoré sa viaže na daný tematický celok. 

Samozrejme musí byť táto činnosť zaevidovaná po činnosti Odborné hodnotenie ... 

Maximálne v súčte 4 hod. 

Prosíme evidovať kompletne prípravu a aj odborné zhodnotenie pre dané stretnutie 

v jednom mesiaci, ak je to možné a neprenášať si to do ďalších mesiacov. V prípade 

overovania na konci mesiaca samozrejme akceptujeme doplnenie vykazovania v ďalšom 

mesiaci. 

C. Konzultanti ECDL 

Vo formulári je potrebné pre každé realizované stretnutie  - konzultáciu (stretnutie musí byť 

v portáli uzavreté v zmysle pokynov v manuáli na pridávanie termínov a stretnutí) vybrať 

činnosť Konzultačná činnosť zameraná na prípravu záujemcov o testovanie ECDL - Rôzne 

moduly a uviesť konkrétny termín stretnutia  - konzultácie. Dbajte na to, aby počet vykázaných 

hodín na jednu skupinu nepresiahol plánovaných 25 hodín. 

 

D. Expert pre implementáciu inovácií - koordinátor 

Vo formulári je potrebné časť Stretnutia nechať prázdnu a z časti Činnosti si zvoliť vykazovanú 

činnosť a uviesť konkrétny čas vykázania jej realizácie. Počet hodín bude nami kontrolovaný 

a pred uzavretím hodín konzultovaný v prípade, žeby vykazované činnosti nekorešpondovali 

s reálnymi Vašimi aktivitami. Ak vykázanie činnosti nebude dokladované v danej výške, 

nemôže byť akceptované. Podrobné pokyny sú aktualizované na mesačnej báze 

a zverejňované v časti Podpora/Koordinácia na školách v rámci portálu 

https://vzdelavanie.itakademia.sk.  

https://vzdelavanie.itakademia.sk/

