Organizačný poriadok súťaže „Junior Internet“

Organizačný poriadok súťaže
Junior Internet

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Tento organizačný poriadok k súťaži s názvom Junior Internet (ďalej len „súťaž“) vydáva Asociácia pre
mládež, vedu a techniku (ďalej len „organizátor“) a je vypracovaný na základe Smernice č. 23/2017
o súťažiach, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. júna 2017.

Článok 2
Organizátor súťaže Junior Internet
Organizátorom súťaže je: Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske združenie zapísané
Ministerstvom vnútra SR dňa 20.04.1993, pod č. VVS/1-900/90-7894 a so sídlom Hagarova 4, 831 51
Bratislava. Webová stránka organizácie www.amavet.sk, a súťaže www.juniorinternet.sk.

Článok 3
Poslanie súťaže
Poslaním súťaže je:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozvíjať kompetencie a zručnosti žiakov v informatike a informačných technológiách.
Vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov v informatike a informačných technológiách.
Podporovať voľnočasové aktivity žiakov v informatike a informačných technológiách.
Viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti s využitím informatiky a informačných technológií.
Umožniť žiakom prezentovať výsledky svojej tvorivej činnosti, rozvíjať komunikačné zručnosti,
prepojiť žiakov s praxou za účasti univerzitného a súkromného sektora.
6. Posilniť u žiakov aktívny postoj ku svojej profesionálnej orientácii a tým prispieť k rozvoju
dôležitých zručností a postojov, potrebných pre ich ďalší rast a uplatnenie sa na trhu práce.

Článok 4
Charakteristika súťaže
1. Junior Internet je súťažou tvorivosti žiakov slovenských škôl (ďalej len súťažiacich) s využitím
informatiky a informačných technológií, ktorá prebieha formou prezentácie tvorivej činnosti
ústnou a vizuálnou formou členom odbornej hodnotiacej komisie a verejnosti.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, stredných škôl a gymnázií v Slovenskej republike.
3. Junior Internet je pravidelná súťaž. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne.
4. Termín spustenia a ukončenia prihlasovania do súťaže a termín celoštátneho finále súťaže
stanovuje organizátor súťaže.
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5. Kvalitu a úroveň súťaže zabezpečuje organizátor.
6. Kvalitu a úroveň hodnotenia garantuje predseda a členovia odbornej hodnotiacej komisie.
7. Súťažné podmienky a ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii a zverejnené vždy pred vyhlásením
aktuálneho ročníka súťaže na stránke www.juniorinternet.sk.
8. Za aktualizáciu súťažných podmienok a ich dodržiavanie zodpovedá v plnej miere organizátor
súťaže.

Článok 5
Štruktúra súťaže
1. Súťaž Junior Internet má celoštátny charakter.
2. Celoštátnemu finále súťaže predchádza hodnotenie prihlásených prác (tzv. „I. kolo hodnotenia“)
zaslaných prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému sprístupneného na webovej
stránke súťaže www.juniorinternet.sk.
3. Termín, v ktorom je možné podať prihlášku do prihlasovacieho systému zverejňuje organizátor na
webovej stránke súťaže www.juniorinternet.sk.
4. Do I. kola hodnotenie postupujú iba súťažiaci, ktorých prihláška je úplne vyplnená a obsahuje
všetky náležitosti, ktoré organizátor vyžaduje.
5. Výsledok I. kola hodnotenia má záväzný charakter a vybraní súťažiaci postupujú do celoštátneho
finále súťaže.
6. Po stanovenom termíne prihlasovania už organizátor prihlášky neprijíma.
7. Každý súťažiaci prihláške potvrdí, že práca, ktorú prihlasuje do súťaže je výlučne jeho autorským
dielom a vypracoval ju samostatne alebo so spoluautormi, resp. pod dohľadom
školiteľa/konzultanta projektu.
8. V prípade, ak ide o tímový projekt, autor, ktorý projekt prihlasuje disponuje súhlasom ostatných
autorov projekt do súťaže prihlásiť.
9. Organizátor si vymedzuje právo vyradiť súťažný projekt zo súťaže pri zistení porušenia
a. vyhlásenia o tom, že práca, ktorú súťažiaci prihlásil, je jeho vlastnou prácou, a že uviedol
všetkých spoluautorov, s ktorými daný projekt vypracoval,
b. etického kódexu, dobrých mravov, či iných právne záväzných noriem v Slovenskej
republike,
c. požiadaviek organizátora o sprístupnení projektu a jeho technickej časti pre účely
hodnotenia členmi Komisie.
10. Výsledky celoštátneho finále súťaže majú záväzný charakter a víťazi sú odmeňovaní cenami, ktoré
zabezpečí organizátor súťaže.

Článok 6
Súťažné kategórie
1. Súťažiaci prihlasujú svoje práce do týchto súťažných kategórií: JuniorWEB, JuniorDESIGN,
JuniorAPP, JuniorTEXT, JuniorBLOG, JuniorLEARN.
2. Organizátor môže zmeniť súťažné kategórie a ich charakteristiku v Propozíciách súťaže, ktoré
zverejňuje na stránke súťaže www.juniorinternet.sk.
3. Súťažiaci môžu prihlásiť jeden alebo aj viac projektov v jednej súťažnej kategórii.
4. Projekty môžu súťažiaci prihlásiť do viacerých súťažných kategórií, podľa zamerania a technického
prevedenia.
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5. V prípade doručenia prihlášok od súťažiacich mladších ako 15 rokov (vrátane), môže organizátor
rozhodnúť o vytvorení podkategórií „mladší žiaci“ a „starší žiaci“.
6. O zaradení projektu do súťažnej kategórie rozhoduje súťažiaci, ktorý si súťažnú kategóriu volí sám,
a to v online registračnom systéme.
7. Organizátor a Komisia si vyhradzuje právo zmeny súťažnej kategórie projektu.

Článok 7
Organizačné zabezpečenie súťaže
1. Organizátor preberá plnú zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu
súťaže v duchu „fair play“, za vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých
účastníkov súťaže.
2. Materiálno-technické zabezpečenie súťaže zabezpečuje v plnej miere organizátor súťaže.
3. Organizačnú, metodickú a administratívnu činnosť vykonáva organizátor súťaže a riadi sa
organizačným poriadkom súťaže, propozíciami súťaže, podmienkami pridelenia finančných
prostriedkov a platnými právnymi predpismi.

Článok 8
Odborná hodnotiaca komisia súťaže
1. Odborná hodnotiaca komisia (ďalej len Komisia) hodnotí prihlásené projekty súťažiacich.
2. Predsedu a členov Komisie navrhuje riaditeľ súťaže a schvaľuje ich predsedníctvo organizátora
súťaže na svojom zasadnutí, zároveň týmto garantuje odborné zabezpečenie Komisie.
3. Rozhodujúcimi kritériami pri vymenovaní za člena Komisie sú:
a. Ukončené stredoškolské vzdelanie a aktívne pôsobenie v príslušnej oblasti min. 5 rokov.
b. Ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa a aktívne pôsobenie v príslušnej
oblasti min. 3 roky
c. Ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej II. stupňa a aktívne pôsobenie v príslušnej
oblasti min. 2 roky
d. Ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej III. stupňa a aktívne pôsobenie v príslušnej
oblasti min. 1 rok.
e. Ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej II. stupňa a pôsobenie na pozícii
vysokoškolského učiteľa, vedeckého pracovníka alebo doktoranda.

Článok 9
Spôsob hodnotenia súťažiacich a hodnotiace kritériá
Hodnotenie súťažiacich prebieha v dvoch po sebe nasledujúcich kolách. Prvé kolo začína dňom uzávierky
online registračného systému.
a) I. kolo hodnotenia
1. V I. kole hodnotia členovia Komisie prihlásené projekty súťažiacich individuálne, formou pridelenia
bodov každému prihlásenému projektu na základe hodnotiacich kritérií uvedených v Propozíciách
súťaže.
2. Organizátor zostavuje poradie hodnotenia na základe hodnotenia členov Komisie v každej súťažnej
kategórii. Vydáva rozhodnutie o postupe tých súťažných projektov, ktoré získali najvyšší bodový
zisk.
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3. Rozhodnutie organizátora súťaže o postúpení resp. nepostúpení projektu na celoštátne finále
súťaže je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
4. Postupujúcich súťažiacich organizátor pozýva na celoštátne finále súťaže k prezentácii
postúpeného projektu.
b) II. kolo hodnotenia
1. Na celoštátnom finále súťaže postupujúci žiaci prezentujú svoj prihlásený projekt podľa
Organizačných pokynov vydaných organizátorom pre aktuálny ročník súťaže.
2. Členovia Komisie môžu klásť otázky a diskutovať so súťažiacimi o jednotlivých aspektoch
obhajovaného projektu.
3. Predseda komisie po skončení prezentácií zvolá zasadnutie Komisie, na ktorom členovia komisie
konsenzom určia poradie víťazov.
4. Predseda Komisie na zasadnutí vyhotoví výsledkovú listinu a odovzdá ju organizátorovi.
5. II. kolo hodnotenia resp. celoštátne finále môže prebehnúť aj dištančnou formou. Formu konania
súťaže oznamuje organizátor súťažiacim po ukončení I. kola hodnotenia.

Článok 10
Podmienky účasti a postupový kľúč
1. Účasť na súťaži je dobrovoľná.
2. Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl, ktorí nemajú ukončené
stredoškolské vzdelanie a majú menej ako 20 rokov.
3. Do súťaže prihlasujú súťažnú prácu so zameraním na jednu zo súťažných kategórií (viď Článok 8
Súťažné kategórie), s individuálnou alebo skupinovou (tímovou) prácou (najviac však traja autori).
4. Organizátor môže pozvať na súťaž účastníkov zo zahraničia, ktorí spolupracovali so súťažiacimi.
5. Prihlásením sa do súťaže súťažiaci zároveň súhlasí s týmito podmienkami:
a. Prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti v
materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou činnosti organizátora.
b. Súťažiaci sa prihlásením do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v
uvedenom rozsahu a na určený účel.
6. Komisia má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom
spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť
údajov v prihláške zodpovedá súťažiaci.

Článok 11
Ocenenia v súťaži
1. Komisia má právo udeliť v každej súťažnej kategórii 1. až 3. miesto.
2. Komisia môže udeliť okrem 1. až 3. miesta aj špeciálne ocenenie Komisie pre projekt, ktorý
zodpovedá vysokej kvalite.
3. Komisia má právo udeliť cenu absolútneho víťaza súťaže.
4. Organizátor má právo vyhlásiť verejné hlasovanie, v ktorom bude za ocenenie hlasovať
verejnosť. Ocenenie získa projekt s najvyšším počtom hlasov.
5. Komisia alebo organizátor môžu rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
6. Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení po skončení všetkých prezentácií, zvyčajne na záver
programu finále súťaže.
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Článok 12
Odborná príprava detí a žiakov na súťaž
Odborná príprava súťažiacich sa realizuje formou mimoškolskej, krúžkovej, voľnočasovej činnosti alebo v
rámci vyučovacieho procesu.

Článok 13
Povinnosti a práva súťažiacich
Súťažiaci je povinný:
a) Akceptovať a dodržiavať podmienky súťaže stanovené týmto organizačným poriadkom,
Propozíciami súťaže a Organizačnými pokynmi.
b) Rešpektovať a dodržiavať pokyny organizátora súťaže.
c) Prihlásiť svoj projekt spolu s pravdivým uvedením organizátorom požadovaných údajov do online
registračného systému, na webovej stránke www.juniorinternet.sk.
d) Pri medializácii svojho oceneného projektu sú víťazi súťaže povinní uvádzať plný názov súťaže
„Junior Internet“ a názov organizátora súťaže „Asociácia pre mládež, vedu a techniku.“
Súťažiaci má právo:
a) Vyžadovať od organizátora súťaže plnenie všetkých vopred stanovených podmienok.
b) Byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia súťaže.
c) Vyžiadať si od organizátora potvrdenie o účasti resp. o umiestnení na súťaži.

Článok 14
Vyhodnotenie súťaží
1.
2.
3.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže zostavuje hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže
s výsledkovou.
Súťaž organizačne a finančne zabezpečuje organizátor a odborne riadi Komisia.
Organizátor preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za
vhodné stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.

Článok 15
Bezpečnosť a ochrana zdravia
1.

2.
3.
4.

Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých účastníkov
súťaže. Na dodržiavanie bezpečnostných predpisov dohliada organizátor súťaže a ním poverení
pracovníci.
Poučenie súťažiacich o dodržiavaní zásad bezpečnosti zabezpečí organizátor súťaže.
Na miesto konania súťaže a späť cestujú neplnoletí žiaci v sprievode pedagóga alebo rodiča resp.
osoby poverenej jej zastupovaním.
Na účasť neplnoletých súťažiacich mimo sídla školy sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu, resp.
osoby poverenej jej zastupovaním.
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Článok 16
Finančné zabezpečenie súťaže
1.
2.
3.

Finančné prostriedky na súťaž sú určené na úhradu celoročných výdavkov súvisiacich s organizáciou
a realizáciou súťaže.
Rozpočtové náklady vychádzajú z vopred zostaveného a schváleného rozpočtu.
Príjmy na súťaž pochádzajú z darov od sponzorov, grantov a dotácií a z vlastných zdrojov.

Článok 17
Účinnosť organizačného poriadku
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zo strany predsedu a štatutárneho
zástupcu organizátora a je záväzný pre všetkých súťažiacich, komisiu a organizátora.

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Predseda AMAVET-u

Ing. Gabriela Kukolová
štatutárna zástupkyňa AMAVET-u
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