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O súťaži
Junior Internet je súťažná
konferencia pre žiakov základných
a stredných škôl, ktorí sa venujú
tvorbe webových stránok, digitálnej
grafike a dizajnu, programovaniu
mobilných aplikácií, blogom
a videoblogom či písaniu textov.
V roku 2006 sa prvý krát konala
v Bratislave pod hlavičkou
Asociácie pre mládež, vedu
a techniku (AMAVET).
Junior Internet podporuje
digitálne vzdelávanie vo voľnom
čase, prispieva k rozvoju kreativity
a zvyšuje digitálne zručnosti
detí a mladých ľudí. Prispieva
k zvýšenému záujmu žiakov
najmä stredných škôl o štúdium
vo vednom odbore informatika
a počítačové inžinierstvo
na Slovensku. Junior Internet
má pozitívny dopad v podobe
prípravy mladých ľudí na digitálnu
transformáciu a na nové profesie
využívajúce digitálne technológie.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

AMAVET
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
(AMAVET) – Laureát Ceny za vedu
a techniku 2018 v kategórii Popularizátor
vedy – je záujmové občianske združenie,
ktoré združuje 4.500 aktívnych členov
v 56-tich kluboch po celom Slovensku
a pozitívne ovplyvňuje 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
skúsenosti.

Súťažné
kategórie

KATEGÓRIA

KATEGÓRIA

KATEGÓRIA

JuniorWEB

JuniorBLOG

JuniorAPP

Kategória je určená tvorcom
webových stránok. Do kategórie
sa môžu prihlásiť osobné stránky,
weby firiem a organizácií alebo
online projekty, ktoré autori
vymýšľajú vo voľnom čase.

Kategória je určená pre všetkých
blogerov, vlogerov, youtuberov
atď. Prihlásiť sa môžu napr. osobné
blogy, youtube kanál, facebooková
stránka či profil na Instagrame,
na ktorom je zverejnená tvorba
autora.

Kategória je určená pre vývojárov
aplikácií. Súťažiaci môžu prihlásiť
mobilnú aplikáciu pre smartfón,
tablet, či iné prenosné zariadenie,
ale aj desktop aplikáciu. Aplikácia
môže byť napríklad na platforme
Android, iOS či Windows.

Hodnotí sa: originalita a nápad,
prepracovanosť, periodicita,
vizuálne prevedenie, interakcia s
publikom.

Hodnotí sa: originalita a nápad,
technické prevedenie, funkčnosť,
design a bezpečnosť.

Hodnotí sa: originalita a nápad,
technické prevedenie, dizajn,
responzívnosť a bezpečnosť.

KATEGÓRIA

KATEGÓRIA

KATEGÓRIA

JuniorDESIGN

JuniorTEXT

JuniorLEARN

Kategória je určená pre
digitálne grafické práce
ako napríklad logo, plagát,
baner, grafika firemnej
identity, dizajn produktu,
digitálne ilustrácie a
animácie, dizajn aplikácie
a webu, grafika digitálnej
publikácie či školského
časopisu atď.

Kategória je určená pre autorov,
ktorí sa radi píšu. Prihlásiť môžu
text na vyhlásenú tému, ktorá
sa mení v každom ročníku
súťaže. Prihlásený text môže
byť spracovaný ako esej, báseň,
rozprávanie či úvaha a pod.

Kategória je určená pre projekty
využívajúce informačné
technológie a zároveň využiteľné
pri vzdelávaní v škole alebo
voľnom čase.

Text musí mať minimálne 1000
znakov a musí byť uverejnený na
webovej stránke alebo sociálnej
sieti.

Projekty môžu poskytovať
aj vzdelávací obsah. Môžu to byť
napr. webové stránky, aplikácie,
grafické práce, e-learningové
projekty a pod.

Súťažiaci
z minulosti a ich
víťazné práce
Od roku 2006 sa okolo projektu
Junior Internet utvorila silná
komunita. Pre množstvo mladých
ľudí je Junior Internet odrazovým
mostíkom, ktorý im pomôže získať
potrebné skúsenosti a kontakty pre
rozvoj ich projektov. Z minulosti
uvedieme niekoľko príkladov.

Samuel Bugeľ

Ondrej Vrábel

Ema Klúčovská

Počas štúdia na strednej škole
vytváral rôzne grafické návrhy,
ako napr. logá, plagáty a časopisy,
ktoré neskôr spolu s učiteľom
odborného výcviku prihlásili
do súťaže. Samuel získal v roku
2019 prvé miesto v kategórii
JuniorDESIGN.

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

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.“

Okrem vecných cien získal
hlavnú výhru - možnosť stážovať
počas letných prázdnin v
reklamnej agentúre Diorama
v Bratislave. Počas stáže
pracoval 5 týždňov na novom
grafickom vizuále súťaže JUNIOR
INTERNET pod dohľadom
Jakuba Otčenáša. Nový dizajn
súťaže sa organizátorom zapáčil
a zapracovali ho do ďalšieho
ročníka súťaže. Aj vďaka týmto
skúsenostiam Samuela prijali
do marketingovej agentúry v
Košiciach a dnes si plní svoj sen
ako junior grafik.

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 Internet-u. Dostal som
informáciu o súťaži od učiteľky
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.

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. V súčasnosti študuje
animovanú tvorbu na Gnomon —
School of Visual Effects, Games
& Animation, Hollywood.

Porotcovia a partneri

Ľuboš Demovič

Ľudovít Franta

Jakub Otčenáš

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
má neustále motiváciu vylepšovať
existujúce služby, ako aj postupne
prinášať nové projekty.

Zakladateľ spoločnosti Principio
MSD a aktuálne spolumajiteľ
a CEO v spoločnosti Smart Vikings
s. r. o., 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.

Jakub je dizajnér a spoluzakladateľ
spoločnosti Diorama, ktorá sa
špecializuje na komunikáciu
a marketing. Aktuálne sa
venuje vedeniu interného tímu
a značkám, s ktorými Diorama
spolupracuje. V práci dizajnéra
sa zameriava na aplikáciu nových
technológií, návrh používateľských
rozhraní a na tvorbu značiek.
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