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Pokyny pre prihlásenie na súťaž RBA 

 
Prihlásenie: 
Na súťaž RBA je potrebné sa záväzne prihlasovať do 13.5.2019 prostredníctvom prihlášky, zverejnenej 
na stránke http://itakademia.sk/ respektíve stránke http://robotickybattle.sk. 
 
Kapacita jednotlivých kategórii je obmedzená na  

 Racing – 60 tímov, 

 Robotická výzva – 30 tímov, 

 Vlastný model  - 20 tímov. 
Po uzavretí prihlasovania v každej z kategórií, v prípade, že celkový počet prihlásených tímov v kategórii 
prekročí maximálny počet, bude zostavený rebríček prihlásených tímov v danej kategórii na základe 
údajov uvedených v prihláške. Výber tímov pre každú z kategórii sa spraví nasledovne: 

1. V prípade, že škola vysiela viac ako jeden tím, bude požiadaná o vykonanie školského kola, tak 
aby vybrala najlepší zo svojich tímov. 

2. V prípade, že nebude možné každej škole povoliť rovnaký počet tímov, umožní sa vyšší počet 
tímov školám, ktoré sú IT akadémia partner. 

3. V prípade, že ani na základe pravidla 2 nie je možné rozhodnúť, umožní sa účasť školám, ktoré 
na RBA v minulosti získali lepšie umiestnenia. 

4. V prípade, že tím zruší svoju účasť na súťaži viac ako týždeň pred konaním súťaže, organizátor 
osloví ďalšieho záujemcu v poradí.   

5. V prípade nenaplnenia kapacity kategórie, bude registrácia pre danú kategóriu predĺžená do 
jej naplnenia. Tímy, ktoré sa prihlásia po oficiálnom konci registrácie, budú zoradené podľa 
času prihlásenia. 

Zoznam vybraných tímov bude zverejnený na stránke http://itakademia.sk a stránke súťaže 
http://robotickybattle.sk a vybraté tímy budú o výbere informované mailom kontaktnej osobe 
s ďalšími pokynmi k registrácii.   
 
Registrácia účastníka: 
Každý vybraný tím je povinný do začiatku súťaže si vygenerovať prihlášku pre každého člena tímu 
a priniesť a odovzdať ju v deň súťaže na registrácii. Ináč mu nebude umožnené sa súťaže zúčastniť. 
Registrácia jednotlivcov v tíme prebieha na stránke https://registracia.itakademia.sk. Prístup 
(prihlasovacie meno a heslo) pre žiakov škôl, ktoré sú IT Akadémia partner má k dispozícii škola 
prostredníctvom „Experta pre implementáciu inovácii vzdelávania na škole“, respektíve ich má i žiak 
as sa už zapojil do aktivít projektu. V prípade žiakov ktorých škola nie je IT Akadémia partner im budú 
prihlasovacie údaje zaslané na mail ktorý uvedú v prihlásení tímu. V registrácii žiak vyplní všetky údaje 
potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s jej vyplnením nebude účastník vedieť rady, nech o 
pomoc požiada svojho rodiča.  
Zároveň s potvrdením o vybratí na súťaž tím mailom dostane aj kľúč ktorý je potrebný na prihlásenie 
sa na aktivitu.  
 
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu alebo registrácii kontaktujte RNDr. Róberta Hajduka, PhD. 
(tel: 056 234 1285, e-mail: sutaze@itakademia.sk.  
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