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AMAVET
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
- člen digitálnej koalície
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I N T E R N E T

Súťažná konferencia pre začínajúcich tvorcov webu,
grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií
a blogerov.
1. ročník sa konal v roku 2006.
Je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti
informačných technológií.
Hlavným cieľom je prispieť k podpore digitálneho
vzdelávania a k upevneniu kreatívneho myslenia, k
rozvoju informačných technológií v bežnom živote.
Prispieť k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl
o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové
inžinierstvo.
Prináša pozitívne dopady v podpore vzdelávania
a popularizácii informatiky.

kategória
junior
Kategória je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s
neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí vytvárajú vlastné webové stránky
či rôzne internetové služby a projekty.
Hodnotia sa:
- Grafické spracovanie
- Technické prevedenie
- Nápad a originalita

kategória
junior

Ak máš svoj web, portál či inú online stránku, neváhaj sa prihlásiť.

Kategória je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s
neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí uverejňujú blogy, texty, fotografie
a videá a využívajú webové stránky, či rôzne internetové služby a projekty.
Pre koho je kategória vhodná? Ak publikujete na webe zaujímavý obsah
Prihláste sa! Nemusíte naprogramovať vlastný web, v tejto kategórii sa hodnotí
najmä forma, téma, obsah a štýl prezentácie.

kategória
junior
Kategória je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s
neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí vytvárajú vlastné mobilné
aplikácie.
Prihlásiť sa môžeš s vytvorenou online aplikáciou pre smartfóny či tablety na

kategória
junior

platforme Android, iPhone, Windows Phone a podobne.

Kategória je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl s
neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa zaujímajú o internet a design
ako taký.
Na Slovensku je mnoho kreatívnych, mladých ľudí, ktorí sa úspešne venujú
webdesignu a designu. Predstavte svoje inšpirácie aj iným a dajte o sebe
vedieť.

kategória
junior
Kategória je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl do
ukončenia stredoškolkého vzdelania, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi
píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale aj
preukázať rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii.

kategória
junior

Každý ročník je venovaný určitej téme, na ktorú sa text píše.

Kategória je určená mladým ľuďom, žiakom základných a stredných škôl do
ukončenia stredoškolkého vzdelania, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi
píšu. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a výstižný text, ale aj
preukázať rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii.
Kategória je určená pre tvorcov webových stránok poskytujúcich vzdelávací
obsah, webov určených pre výučbu, takzvané e-learningové projekty.

Súťažiaci z minulosti
a ich výnimočné práce
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Od roku 2006 sa okolo projektu Junior Internet utvorila silná komunita
webdesignerov, programátorov, grafikov a dokonca aj internetových
podnikateľov. Pre množstvo mladých ľudí bol Junior Internet odrazovým
mostíkom, ktorý im pomohol získať potrebné kontakty a skúsenosti pre rozvoj ich
projektov. Z minulosti uvedieme niekoľko príkladov:

Ondrej Vrábel 1
Ondrej Vrábel prišiel súťažiť ešte ako 13-ročný a zvíťazil! Po jednom roku sa jeho
život raketovo rýchlo zmenil. Jeho didaktické počítačové hry pomáhajú veľkému
počtu mentálne postihnutých detí a Pinf Hry naďalej zdokonaľuje a slúžia už aj
pre autistické deti.
Po dvoch rokoch, v roku 2017, 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 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 aj
ich učitelia.

Ema Klúčovská 2
V roku 2016 medzi staršími žiakmi v kategórii JuniorDESIGN zvíťazila Ema
Klučovská. Jej „Prezentácia na Artstation“ zobrazovala najmä príšery. Ako nám
povedala: „Môj celoživotný sen je stať sa dizajnérkou príšer do hier a filmov.“
Má jasnú víziu: svoju budúcnosť vidí v Amerike, v štúdiách na výrobu efektov pre
slávne filmové trháky. Napríklad robot Alienbot bol jej prvý robot, ktorého
navrhla a umiestnil sa v prvej desiatke najlepších robotov v Hollywoodskej súťaži.
Kreslí sci-fi, monštrá a drakov.
Najskôr vyhrávala animačné súťaže, neskôr ilustrovala knihu o dinosauroch z
Nového Zélandu a ohromila aj prestížne hollywoodske štúdio filmových efektov
Stan Winston Studio. Samotný Matt Winston, šéf hollywoodskeho štúdia sa
vyjadril, že umelci ako Ema sú ich budúcnosť, pre ktorú žijú a verí, že jedného
dňa bude s nimi robiť na nových filmoch.

Mário Šustek a Adam Sloviak 3
Solídne 2. miesto obsadili v roku 2017 v kategórii JuniorBLOG aj chalani s
projektom Be3. Okrem tvorby webového obsahu sa zaujímajú aj o rozvoj
startupov a podnikanie. Ich webový portál a printový magazín zaujal nielen
porotu, ale aj ostatných účastníkov súťaže. Vyniká svojím moderným
spracovaním, no hlavne kvalitným a zaujímavým obsahom.
Ten reflektujú aj na webovom portáli be3.sk. So silnou víziou stať sa jedným z
popredných portálov pre mládež na Slovensku, im na tejto ceste vo veľkej miere
pomohla aj účasť v súťaži Junior Internet.

Doterajší významní
členovia poroty
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Ľuboš Demovič 1
Ľuboš začínal ako súťažiaci na Junior Internete, dnes je už niekoľko
rokov predsedom hodnotiacej komisie. Je zakladateľ najväčšieho
študentského portálu Zones.sk, ktorý pôsobí na slovenskom
internete už viac ako 10 rokov. So svojím tímom ho neustále
motivuje vylepšovať existujúce služby, ako aj postupne prinášať
nové projekty.

Marek Láni 2
Marek Láni pracuje v spoločnosti Microsoft a o sebe hovorí, že
pracuje ako technický evanjelista, čo v preklade znamená, že má
možnosť takmer každodenne spoznávať nové technológie a
následne napomáhať vývojárom pri ich adopcii, s ultimátnym
cieľom spraviť ich projekt, biznis ešte úspešnejší. Jeho
technologickým zameraním je Azure cloud a s ním úzko prepojené
témy...

Ľudovít Franta 3
Zakladateľ spoločnosti Principio MSD a aktuálne spolumajiteľ a
CEO v spoločnosti Smart Vikings, ktorá už viac ako 8 rokov pôsobí
na slovenskom trhu v oblasti mobilného a webového vývoja a
aktuálne sa zameriava na prepájanie online a offline sveta teda IoT.
Ľudovít začínal ako dizajnér, grafik a niekoľkokrát vyhral súťaž
Junior Internet.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Každoročne vytvára priestor na organizovanie Junior Internet-u.
Participuje na súťaži aktívnym zapojením vedeckých pracovníkov
do programu konferencie formou prednášok a prezentácií
študentských prác. V spolupráci s hodnotiacou komisiou súťaže,
fakulta odovzdáva ceny dekana najlepším projektom zameraným
na programovanie. Finalistov súťaže zároveň pri hlásení sa na
vysokoškolské štúdium odmeňuje udelením bodov k prijímaciemu
pohovoru. Na každom ročníku má záštitu nad súťažou.

Zastúpenie Európskej komisie v SR
Každoročne podporuje Junior Internet a vedúci Zastúpenia
Európskej komisia preberá záštitu nad podujatím. Tradične, každý
rok, tému na JuniorTEXT vyhlasuje AMAVET v spolupráci so
Zastúpením Európskej komisie v SR. Téma v tejto kategórii prepája
jednotlivé kultúry v rámci Európskej únie a ponúka tak priestor pre
vyjadrenie názorov mladých ľudí na európske témy.

IT Asociácia Slovenska
ITAS je najväčším slovenským profesijným združením
najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností,
pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Asociácia bola založená v septembri 1999, v súčasnosti združuje
takmer 30-tisíc ľudí.
Od roku 2018 podporuje aj Junior Internet AMAVET ako významný
odborný garant a hlavný partner.

Odborní garatni /
významní partneri

viac ako 90 členských spoločností, ktoré spolu zamestnávajú

Ďalšie aktivity
A M A V E T- u
Mimovládna a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia
pre mládež, vedu a techniku má v roku 2018 už 28 rokov. Za tento čas vytvorila
obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl,
ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov,
prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku.
Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú
čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je 4 500
členov v 56 kluboch.

Festival vedy a techniky AMAVET
Je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov
základných a stredných škôl. V roku 2017 sa uskutočnil už jeho 20. ročník,
tradične ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je
súťažou na objavovanie talentov. O kredite festivalu svedčí aj pravidelná záštita
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborná garancia Slovenskej
akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty UK a Žilinskej univerzity v Žiline.
Prepájanie mladého talentu s pedagógmi stredných škôl a univerzít je
charakteristickou črtou 20 ročnej histórie festivalu.

AMAVET každoročne vysiela vybraných víťazov festivalu na prestížne partnerské
súťaže a výstavy v Európe, ale aj v USA a Číne, kde mladé slovenské talenty
zaznamenávajú úspechy v podobe zisku medailí rôzneho lesku.
LaBáK
Je celoslovenská online súťaž pozostávajúca zo 4 súťažných kôl z oblasti
biológie, chémie, fyziky a matematiky. LaBáK je multidisciplinárny seminár, ktorý
spája rozdielne predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do
jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú
vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Online seminár uľahčuje prístup k
úlohám pre riešiteľov ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je
seminár LaBáK v slovenskom prostredí jedinečný. Prvý ročník súťaže zorganizoval
AMAVET v školskom roku 2012/2013.
Cesty za vedou
Poznávacie cesty za vedou a technikou do celej Európy nie sú obyčajnou
turistikou, ale umožňujú účastníkom nahliadnuť do rôznych vedeckých múzeí,
interaktívnych stálych výstav s fyzikálnymi pokusmi, ale aj vystopovať geniálne
osobnosti sveta a ich historické objavy a vynálezy. K tradičným cestám už roky
patrí prekrásny a poučný víkend v Paríži, či návšteva CERN-u, najväčšieho
laboratória na svete. Európska organizácia pre jadrový výskum je najznámejším
vedeckým centrom. Výsledkom 28-ročnej činnosti je niekoľko tisícov spokojných
študentov i pedagógov, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci tohto programu.
Zvedaví vedci a tábory sú letným hitom
Chorvátsky tábor v kempe Baško Polje v nádhernom prímorskom prostredí a
odborným animačným programom pre deti a mládež hravou formou podnecuje
tvorivosť účastníkov. Prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom
vyškolených animátorov deti pracujú s materiálmi bežne dostupnými v
domácnosti v laboratóriu pod holým nebom. Školákom animátori ponúknu
(ne)obľúbené predmety hrou a stanú sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI.
Klubová činnosť
4500 členov AMAVET-u je združených v 56 kluboch po celom Slovensku,
prostredníctvom ktorých sa stretávajú a usporadúvajú záujmové aktivity a súťaže.
Kluby môžu mať viacero základných kolektívov, ktoré sa špecializujú na
konkrétne činnosti. Cieľom klubových stretnutí a stretnutí základných kolektívov
je rozvíjať tvorivé myslenie, schopnosti a hodnotne tráviť voľný čas.

Zoznam

JuniorWEB - mladší žiaci - Tomáš
Oharčák

JuniorWEB - starší žiaci - Marek
Gogoľ

JuniorWEB - starší žiaci - Jakub
Hoferík

JuniorDESIGN – mladší žiaci Alexandra Čeryová

JuniorDESIGN – mladší žiaci Adam Kocian

JuniorDESIGN – starší žiaci Štefan Štefančík
JuniorAPP - Marek Marušin,
Martin Javorka, Samuel Antol
JuniorLEARN - Ondrej Vrábel
JuniorERB - Terézia Mária
Dujavová
JuniorBLOG - Tomáš Szanyi
JuniorTEXT - Nataša Bôžiková
JuniorWEB - mladší žiaci –
Ondrej Vrábel

2016-11. ročník

JuniorWEB - starší žiaci Dominik Mery
JuniorDESIGN – mladší žiaci Oskar Majoroši
JuniorDESIGN – starší žiaci - Ema
Klučovská
JuniorAPP - Marek Gogoľ
JuniorLEARN - Martina Pitáková,
Dávid Duda
JuniorBLOG – Kristián Hrušovský,
Juraj Vasek, Dávid Igaz
JuniorTEXT - Andrea Lengvarská

2017-12. ročník

2015-10. ročník

JuniorWEB - mladší žiaci - Jakub
Hoferík

JuniorDESIGN – starší žiaci - Vasil
Hatala
JuniorAPP - Dominik Fedor,
Richard Dominik
JuniorLEARN - Patrik Priesol,
Martin Chaban
JuniorBLOG - Valentína
Sedileková
JuniorTEXT - Sabina Sabová
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