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Tri a pol minúty šance 

Príležitosť pre mladých grafikov, programátorov a blogerov 
 

Súťaž Junior Internet už po jedenástykrát umožní mladým nadšencom počas tri a pol 
minútovej verejnej prezentácie formou konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, 
tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. Hodnotiteľmi sú ľudia z úspešných webových 
projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich 
prezentovaní sa vo svete online marketingu. 

So svojim projektom sa môže do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Internetu 

prihlásiť každý mladý tvorca webu, grafiky, programátor aplikácií alebo nezávislý bloger. 

Šancu stať sa internetovou osobnosťou ponúka Asociácia pre mládež, vedu a techniku.m Žiaci 

základných a stredných škôl zo Slovenska môžu registrovať svoje projekty na webovej stránke 

súťaže Junior Internet www.juniorinternet.sk najneskôr do 18. februára 2016. 

"Od 1. júla 2016 bude mať Slovensko dôležitú úlohu predsedníckej krajiny v Rade Európskej 

únie. Po prvýkrát vo svojej histórii si Slováci budú môcť na vlastnej koži vyskúšať, ako náročné 

je viesť Európsku úniu a hľadať spoločné riešenia prospešné pre všetkých 28 členských štátov," 

povedal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Chrenek ďalej 

doplnil: "Budeme veľmi radi, ak sa tento rok žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa chcú 

zapojiť do súťažnej kategórie JuniorText, zamyslia, ako by počas druhého polroka 2016 malo 

Slovensko viesť Európu." 

Junior Internet (JI) sa už tradične uskutoční počas mesiaca knihy a internetu v dňoch 18. – 19. 

marca 2016 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. 

Práve Junior Internet 2016 sa môže stať pre mladého nadšenca moderných technológií 

odrazovým mostíkom do IT sveta. Súťaže sa každoročne zúčastnia tí najlepší mladí grafici, 

informatici, blogeri z celého Slovenska. Viac na: http://juniorinternet.sk/. 
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Propozície súťaže Junior Internet 2016 
 

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (OZ, skratka AMAVET) 
Hagarova 4, 831 52  Bratislava 
www.amavet.sk,  www.juniorinternet.sk 
 

O čo ide? 
Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú 

o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov, 

a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok s vzdelávacím obsahom. 

Kto sa môže zapojiť? 
Žiaci 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. 

Ako sa zapojiť? 
Máte nápad na web, grafiku, blog alebo aplikáciu, prípadne ste už niečo vytvorili? Prihláste sa 

na stránke súťaže www.juniorinternet.sk a pokúste sa vyhrať! Ak by ste sa náhodou na to sami 

necítili, oslovte kamaráta a vytvorte niečo spoločne. 

Termíny 
Prihlasovať sa môžete do 18. 2. 2016, 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 

konferencii. Termín konania konferencie je 18. 3. a 19. 3. 2016 na pôde Fakulty informatiky 

a informačných technológií STU v Bratislave. 

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  „Ako by malo Slovensko viesť Európu?“. 
Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text 
musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. 
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, weby škôl, miest, 
obcí, prípadne regiónov. 
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Kontakty 
V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadne súťaže sa obráťte na koordinátora súťaže 

Dávida Richtera. E-mail: richter@amavet.sk, mob. 0948 345 177, tel. 02/4487 2331. 

Pravidlá súťaže a priebeh hodnotenia  
 

Prihlasovanie prác 
Autori prihlasujú svoje práce prostredníctvom online formulára na www.juniorinternet.sk. 

 V prvom kroku je potrebné zadať základné údaje autora (autorov). Po vytvorení konta 

obdrží autor overovací e-mail s odkazom na potvrdenie konta.  

 Po potvrdení je potrebné sa prihlásiť do svojho konta a vyplniť prihlášku do jednej 

alebo viacerých kategórií. 

 Projekt alebo webovú stránku je môžné zaregistrovať iba v jednej z vyhlásených 

súťažných kategórií. 

 Všetky údaje je potrebné skontrolovať a projekt odoslať najneskôr do 18.2.2016. 

V prípade, že údaje nebudú správne vyplnené, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť 

prácu zo súťaže. 

 Taktiež je potrebné, aby boli všetky odkazy na projekty a galérie funkčné a bez 

obmedzení práv na prezeranie. 

 Súťažiaci prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom alebo jedným z autorov 

projektu, ktorý prihlasuje. V prípade, ak má projekt ďalších autorov, má ich súhlas na 

prihlásenie projektu do súťaže. 
 

Hodnotenie prác 
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 obsah, nápad a prevedenie. Komisia vyberie práce, ktoré 
postupujúci prezentujú na konferencii Junior Internet v Bratislave, následne vyberie víťazov 
súťaže, ktorí budú aj vecne odmenení. Členovia hodnotiacej komisie budú zverejnení po 
uzatvorení registrácie. 
 

Zverejnenie výsledkov 
Organizátor začiatkom marca zverejní zoznam postupujúcich projektov na konferenciu na 

stránke súťaže www.juniorinternet.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel 

súťaže. Podmienky pre jednotlivé kategórie sú zverejnené na webovej stránke súťaže. 


