
Junior Internet AMAVET 2018  
 
 
 

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. 
 

 

Výber z prvých prihlášok do ročníka 2018 

Jednou z prvých prihlášok v kategórii JuniorWEB je webová stránka určená na vyhľadávanie kníh, 
propagáciu školského racing tímu a na pomoc v programovaní. 

Autor Matúš Petrinec prihlásil v podkategórii starší žiaci webovú stránku Bookreviewakapp 
https://goo.gl/kUA6D6 a popisuje jej účel:  
Je to Ruby on Rails aplikácia, ktorá by mala pomáhať ľuďom hľadať knihy a recenzie s nimi späté. Web 
funguje na báze recenzii a novo pridaných kníh, ktoré majú možnosť pridať samotní užívatelia, ktorí sa 
registrovali.  
 
Ďalších zaujímavým projektom je stránka RTTV https://goo.gl/Gyxcs7, ktorú prihlásil 15-ročný Richard 
Prutkay. Projekt RTTV sa zaoberá prírodou a jej ochranou. Jeho cieľom je informovať ľudí, že aj v ich 
blízkosti sa nachádzajú miesta, ktoré treba vidieť a chrániť.  

Kategória JuniorAPP je určená pre aplikácie na smartfóny a tablety. Jednou z prihlásených aplikácií od 
19-ročného Mareka Vigaša je MHD Banská Bystrica https://goo.gl/vaSJ9n. Aplikácia poskytuje službu 
uloženia obľúbenej autobusovej linky alebo obľúbenej zastávky. Mapa zas poskytuje prehľad najbližších 
zastávok MHD. O aktuálne cestovné poriadky sa aplikácia postará sama. 

Príloha obrázok aplikácie MHD BB 

http://amavet.sk/images/content/10_01_2018__app_mhd.png 

Pre súťažiacich, ktorí sa radi vyjadria slovom, sú určené kategórie JuniorBLOG a JuniorTEXT. Prihlásiť 
sa mohli blogy, či populárne youtube videoblogy. V kategórii JuniorTEXT organizátor prijímal súťažné 
práce na tému Kultúrne dedičstvo Európy https://goo.gl/JiKJkm.  

 

Koordinátor podujatia: Dávid Richter, richter@amavet.sk, m: 0948 345 177 
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