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INŠPIRÁCIU NÁJDETE NA JUNIOR INTERNETE
AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže
(Bratislava, 18.12.2017)

Zbystrite pozornosť mladí blogeri, či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári
mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári! Máte šancu stať sa
internetovou osobnosťou. Príďte sa inšpirovať na Junior Internet. Napríklad Ondrej Vrábel
prišiel súťažiť ešte ako 13-násť ročný a zvíťazil. Po dvoch rokoch - na začiatku tohto roka –
sa stal so svojimi Pinf Hrami dokonca najmladším laureátom Krištáľového krídla. „Ja som
Pinf Hry zoskupil do jednej podoby len kvôli JUNIOR INTERNETU. Dostal som informáciu
o vašej súťaži od profesorky na gymnáziu, spolu sme vyplnili prihlášku a čakali sme.“ Slová,
vtedy 13 ročného, Ondreja Vrábela sú dôkazom, že na začiatku budúcich úspechov žiakov stoja
ich učitelia. Milí pedagógovia, sme presvedčení, že využijete túto príležitosť a dáte podnet
a impulz svojim žiakom, aby sa súťaže, ktorá svojim obsahom je veľmi blízka súčasnej mladej
generácii, zúčastnili a reprezentovali Vašu školu a vzdelávací proces.
Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené
stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov
v maximálnom zložení troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok,
programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu
mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom.
Stačí nápad a prihlásiť sa na stránke súťaže www.juniorinternet.sk do 18. 2. 2018, kedy je
uzávierka súťaže. Po uzávierke nasleduje hodnotenie prihlásených prác. Následne v prvej
polovici marca organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a pozvaným účastníkom zašle
e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na súťažnej konferencii.
Súťažné kategórie:
JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií,
naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.
JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb,
dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác umiestnených na
internete.
JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah
súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť umiestnený na internete s
uvedením jeho autora. Téma pre rok školský rok 2017/2018 je Kultúrne dedičstvo Európy.
JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov,
kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie
JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce budú hodnotiť ľudia z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí
okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní vo svete online
marketingu.
O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn a vizuál, technické prevedenie, ale aj
responzivita, návštevnosť a bezpečnosť. Komisia vyberie práce, ktoré postupujúci budú
prezentovať na konferencii Junior Internet v Bratislave. Následne vyberie víťazov súťaže, ktorí
budú aj vecne odmenení. Členovia hodnotiacej komisie budú zverejnení po uzatvorení
registrácie 18.2.2018.
Konferencia sa bude konať už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU
v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu od 23. do 24. marca 2018.
Nad 13. ročníkom súťažnej konferencie Junior Internet 2018 prijali záštitu prof. Ing. Mária
Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Dušan Chrenek,
vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.
Tradične každý rok tému na JuniorTEXT vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR. Pre 13.
ročník je témou Kultúrne dedičstvo Európy. „Naše kultúrne dedičstvo je viac, ako len
spomienka na našu minulosť, je kľúčom k našej budúcnosti. Európsky rok kultúrneho dedičstva
bude príležitosťou zvýšiť povedomie o spoločenskom a hospodárskom význame kultúrneho
dedičstva a poukázať na európsku výnimočnosť v tejto oblasti,“ uviedol pri tejto príležitosti
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.
V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadne súťaže sa obráťte na koordinátora súťaže
Dávida Richtera. Kontaktný e-mail: richter@amavet.sk, mobil: 0948 345 177.
Ján Nemec

___________________________________________________________________________
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je záujmové občianske združenie, ktoré
funguje na princípe neziskovej organizácie už 27 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej
existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne
vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré
nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky,
informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné
aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia
Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli
deťom, seminár LaBáK.
AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a
základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov
vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie
MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V
rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku,
Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.
Viac na www.amavet.sk.

