
World Summit Award - WSA 2007 
 
World Summit Award – the best in e-content and creativity. Cena Svetového samitu (prvé dve 
súťaže sa konali pri príležitosti svetových samitov v Ženeve a Tunise a patronát nad nimi mal 
generálny sekretár OSN) sa bude konať už po tretí krát. Je to súťaž o najlepší multimediálny 
produkt na svete. V tomto roku sa súťaže môžu zúčastniť tvorcovia zo 168 krajín sveta.  
 
 
KATEGÓRIE WSA 

1. e-vyučovanie 
Služby podporujúce učiacich sa pri získavaní vedomostí a zručností v zložitom a globálnom 
svete, transformujúcich sa školách, univerzitách a iných vzdelávacích inštitúciách pomocou 
interaktívnych, personalizovaných a distribuovaných učebných materiálov, vytvárajúcich 
komunity a cieľové modely, riešenia pre školenia vo firmách, riešenia podporujúce prvé kroky 
v multimédiách.  

2. e-kultúra 
Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva s výzvami do budúcnosti. Demonštrovanie cenných 
kultúrnych pokladov jasne a informatívne s použitím najnovších technológií. 

3. e-veda 
Podporovanie globálnej spolupráce v kľúčových oblastiach vedy a ďalšia generácia infraštruktúry 
ktorá to umožní poskytovaním meradiel pre propagovanie a demonštrovanie vedeckých procesov 
a ich sprístupnenia občanom, vedecké projekty vyjadrované pomocou nových médií. 

4. e-vláda 
Vťahovanie občanov do vlády a verejných služieb, presadzovanie kvality a účinnosti výmeny 
informačných a komunikačných služieb vo vládnych inštitúciách a verejnej správe, posilňovanie 
účasti občanov na informačnej spoločnosti a v procesoch rozhodovania. 

5. e-zdravie 
Vývoj modelov orientovaných na konzumentov v zdravotníckej starostlivosti, kde účastníci 
kolaborujú, zahrnutie internetových technológií v organizovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj 
zdravotného systému. 

6. e-obchod 
Podpora a optimalizácia obchodných procesov, tvorba nových modelov obchodovania, e- a m-
obchodu, biznis pre biznis procesov, obchod pre spotrebiteľov, internetovej bezpečnosti a iných 
oblastiach podporujúcich malé a stredné podniky na trhu. 

7. e-zábava 
Poskytovanie digitálnych zábavných produktov a služieb, zábava používateľov v rôznych 
jazykových a kultúrnych oblastiach, podporovanie prechodu z jedného k viac používateľom, od 
jedného k viac hráčom, interaktívnej zábavy, synergie medzi analógovými a digitálnymi 
platformami. 

8. Špeciálna kategória e-integrácia 
Všetky snahy podporujúce integráciu IT do informačnej spoločnosti v najmenej vyvinutých 
krajinách. Zmenšovanie “digitálnej bariéry” a “bariéru obsahu” medzi technologicky vyvinutými 
a technologicky zaostávajúcimi komunitami a inými bariérami medzi takými skupinami, ako sú 
vidiek – mesto, pohlavie, vytváranie spoločenských mostov pomocou multimédií. 
 
Bližšie informácie sú na URL:  http://www.wsis-award.org. 

http://www.wsis-award.org/


KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 
1 Kvalita a hodnotný obsah 
2 Jednoduchosť používania, funkcionalita, navigácia a orientácia. 
3 Pridaná hodnota pomocou interaktivity a multimédií. 
4 Príťažlivý návrh (estetické hodnoty grafického návrhu a ozvučenia). 
5 Kvalita zhotovenia (technická realizácia). 
6 Strategická dôležitosť pre globálny vývoj informačnej spoločnosti. 
7 Dosiahnuteľnosť podľa odporučení komisie WC3. 
 
 
REGISTRÁCIA A PODMIENKY 
 
Registrácia sa začína 2. júla 2007 a končí 1.augusta 2007. Víťazov v jednotlivých kategóriách 
určí medzinárodná porota, ktorá bude zasadať 7. septembra 2007 v Chorvátsku. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov bude 6. novembra 2007 v Benátkach. Výber súťažných produktov 
z jednotlivých krajín nominujú národní experti na základe súťaží v jednotlivých krajinách.  
 
Nakoľko v slovenskej súťaži SlovakPrix Multimedia došlo k zmene organizujúcej firmy, tohto 
roku sa súťaž na Slovensku neuskutoční. Preto prosíme všetkých, ktorí by sa chceli súťaže WSA 
zúčastniť alebo nejaký produkt odporučiť, aby si prečítali podmienky na uvedenej internetovej 
adrese a ak sa rozhodnú prihlásiť sa súťaže, skontaktovali sa s národným expertom WSA na 
Slovensku. Zúčastniť sa môžu jednotlivci a kolektívy aj študenti, ak projekt má profesionálnu 
úroveň.  
 
 
ADRESA  
 
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.  
Fakulta informatiky a informačných technológií STU 
Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 
e-mailová adresa: martin.sperka@fiit.stuba.sk  
tel.:  02 / 602 91 847 
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