
POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj .

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Lucia Chladná.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Ondrej Králik.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Eva Krajčiová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Richard Vodička.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Samuel Osuský.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Michal Židzik.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Katarína Farbulová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Sara Gašparová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Štefan Vašak.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Maxima Bednárčíková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Terézia Stanová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Michal Iľkovič.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Ľubomír Vargovčík.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Martin Šmilňák.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Martin Kopčány.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Karin Eštoková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Matej Šoltés.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Tomáš Gaja.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Veronika Chovancová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Veronika Vodičková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Marek Horváth.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Eduard Fedorčuk.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Oskar Hritz.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Adela Horváthová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Lukáš Jacko.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Martin Dudjak.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Miriam Horváthová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Tomáš Kubrický.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Branislav Ječim.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Erik Jochman.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Bianka Gurská.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Karol Jakubčák.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Paulína Tkáčová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Patrik Barnišin.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Alex Fabrici.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Ľubomíra Šenitková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Matej Kundrík.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Richard Gerboc.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Patrik Sremaňák.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Natália Poliačiková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Barbora Baltovičová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Ján Brajerčík.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Viktória Števková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Patrícia Gondášová.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Jakub Kulka.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Matúš Libák.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Viliam Karol Kubičár.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Matúš Mandzák.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Olívia Jánošíková.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Matúš Chovančák.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Boris Pasterňak.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Matej Vojtaník.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Peter Varga.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Pavol, Alexander Komloš.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Samuel Čurma.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.

www.itakademia.sk

http://www.slovakrail.sk
https://registracia.itakademia.sk
http://prihlasky.strom.sk/matik


POZVÁNKA NA SÚSTREDENIE
Ahoj Miroslav Chodúr.

Na základe Tvojich výsledkov v letnom semestri 32. ročníka korešpondenčného matematického semi-
nára Matik Ťa pozývame ako náhradníka na sústredenie, ktoré sa uskutoční

od 22. júna 2019 do 27. júna 2019 v UVZ Danišovce.

Spoločný odchod z Košíc je v sobotu 22. júna 2019, dostav sa preto o 9:00 do vestibulu železničnej
stanice. Odtiaľ pôjdeme osobným vlakom o 9:27 do Spišskej Novej Vsi. Zraz v Spišskej Novej Vsi je
o 11:00 vo vestibule železničnej stanice. Odtiaľ pôjdeme objednaným autobusomo 11:10 doDanišoviec.
Pobyt začíname v sobotu obedom a končíme vo štvrtok 27. júna 2019raňajkami. Predpokladaný návrat
do Spišskej Novej Vsi je o 10:45. Odtiaľ pôjdeme vlakom R 601 o 10:59 do Košíc, kde prídeme o 11:53.
Cestu do Spišskej Novej Vsi a späť nehradíme, vzhľadom na možnosť bezplatnej vlakovej prepravy. Od-
porúčame kúpiť si lístok aj na cestu naspäť už pred sústredením. Viac informácií o registrácii na bezplatnú
prepravu a kúpe lístka nájdeš na stránke ZSSK http://www.slovakrail.sk.

Ubytovanie a strava počas sústredenia sú plne hradené z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, preto je sústredenie bezplatné. K tomu, aby si sa ho mohol zúčastniť, je však potrebné,
aby si bol registrovaný ako účastník sústredenia na stránke https://registracia.itakademia.sk.
Po prihlásení na stránke (Vstup do portálu) je potrebné ísť do častiMoje aktivity, vybrať si sústredenie, na
ktoré chceš ísť, a zadať kľúč, ktorý zašleme každému, kto potvrdí svoj záujem zúčastniť sa sústredenia. Po
jeho zadaní sa ti zobrazí prihláška, kde doplníš prípadné chýbajúce údaje a odošleš ju. Mailom dostaneš
pdf prihlášku, ktorú podpíšeš ty, tvoj rodič a tiež škola. Ak prístup na stránku registrácií nemáš, uvedieš
nám potrebné údaje pri potvrdzovaní účasti na sústredenie a my ti prístup vytvoríme a zašleme prihla-
sovacie údaje mailom.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnimku je
nutnépožiadať kontaktnúosobue-mailomalebo v prihlasovacom formulári, najneskôr do 31.mája 2019.
Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto
podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Na sústredenie si so sebou nezabudni zobrať vytlačenú a podpísanú prihlášku, osobné doklady (neza-
budni preukaz poistenca), lístky na vlak a preukaz s fotografiou na bezplatnú železničnú prepravu, pre-
zúvky, písacie pomôcky, zošit alebopapiere, športové aj náhradnéoblečenie, baterku, šatku, čo najmenej
zbytočností a rozum do hrsti.

Prihláška:
Svoju účasť na sústredení, respektíve neúčasť, ak o sústredenie záujem nemáš, nám potvrď prostred-
níctvom formuláru, ktorý nájdeš na stránke http://prihlasky.strom.sk/matik. Sprav tak do
31. mája 2019. Ak máš nejaké otázky, alebo náhodou nestihneš vyplniť prihlášku včas, oznám Róber-
tovi Sabovčíkovi svoj záujem, ale aj nezáujem telefonicky (alebo formou SMS) na čísle +421 948 600 755
alebo e-mailom na adresu robosabovcik0311@gmail.com.

Tešia sa na Teba

Matik-vedúci.
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