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Summer Game Dev 



Čo je 

Summer Game Dev 

Summer Game Dev 2022 je 7. ročník letného
kurzu tvorby videohier. Prebieha od 18. 07. do
22. 08. 2022 (5 týždňov). Cieľom je mentorovať
približne 25 študentov rozdelených do
niekoľkých tímov, aby vytvorili svoje prvé hry. 

Summer Game Dev je však určený aj pre
záujemcov, ktorí majú svoje prvé herné projekty
za sebou a chcú sa v hernom vývoji zdokonaliť.
Počas tvorby budú pod dohľadom skúsených
mentorov a lektorov, ktorí im odovzdajú svoje
know-how.

22. 08. 2022 sa bude konať Closing Ceremony –
slávnostné uzavretie letnej školy, kde odborná
porota rozhodne o víťaznom projekte. Podujatie
bude otvorené pre verejnosť.



7. ročník 
Offline (Bratislava)
Kapacita: 25-35 účastníkov
Cieľová skupina: od 16 do 30 rokov
5 týždňov
V období júl-august 2022

Summer Game Dev

Júl August

Summer Game Dev
(18.7.- 19.8.)

Closing 
ceremony

(22.8.)

Slávnostné vyhodnotenie programu
Odovzdávanie cien
Možnosť vyskúšať všetky hry
Networking (účasť okolo 150 ľudí)
Event je otvorený verejnosti
Nasleduje After party ;)

Closing Ceremony

Harmonogram 



Miesto 

Ubytovanie 

Kancelársky nábytok (stoly aj stoličky)

Drobné občersvenie

Pripojenie k internetu

Monitory

Notebooky (ak si účastník nemôže doviesť svoj počítač)

Letná škola tvorby hier sa bude konať v Bratislave, pričom
presné miesto ešte upresníme.

V priestoroch letnej školy vám zabezpečíme:

Ak žijete mimo Bratislavy, pomôžeme vám s
ubytovaním počas konania letnej školy.

Ubytovanie zdarma dostane prvých 15 prijatých
študentov, podľa času ako vyplnili kompletnú prihlášku.
Týmto účastníkom bude ponúknuté ubytovanie na nami
zazmluvnených študentských internátoch.

Ostatným ale vieme tiež pomôcť a odporučiť alternatívy a
internáty, ktoré máme overené.



MENTORING LEKTORI TEAM WORK
Prídu ťa mentorovať skúsení game

developeri, ktorí za sebou majú roky praxe
a veľké úspechy. Ak chceš robiť v hernom
biznise, ukázať sa mentorom bude veľké

PLUS.

Okrem mentoringu budeš počas celej
letnej školy  dostávať od skúsených

lektorov feedback, ktorý teba a váš projekt
posunie týždeň čo týždeň vpred. Počas
celej letnej školy sa medzi vami budú

pohybovať špecialisti na grafiku, animácie,
zvuky, programovanie a Game Design.

Stretneš sa s ďalšími študentami, ktorí s
tebou vytvoria hru. Potrebuješ grafika,
programátora alebo gamedizajnéra?
Neboj, nájdeme niekoho, kto s tebou

vytvorí ten najlepší tím.

Ako prebieha výuka a tvorba hier



129 
Absolventov

programu

7
Program

funguje už
7 rokov

25%+
Viac ako 25% našich

absolventov je
zamestnaných v hernom
vývoji alebo v príbuzných

oblastiach

30+
Za celé trvanie

programu nás podporilo
finančne alebo inou

formou už viac ako 30
parnerov

Program v číslach



JAN KOŽLEJ BRANISLAV CÍBIK

CEO Hemisféra Project Manager SGD

TIBOR REPTA MICHAL FERKO

FatBot Games PowerPlay Studio

VIKTÓRIA JAKUBOVIČOVÁ

Partnership Manager

Organizátori

Mentori

TÁŇA ZACHAROVSKÁ
Bored Monkey

JOZEF VANČO
Super Scale

Kto stojí za programom



Často kladené otázky

Neváhaj a vyplň prihlášku ešte dnes!
 

www.hemisfera.sk

(ak vám nejde prehrať video, nájdete ho aj TU )

https://www.youtube.com/watch?v=TVMFy0xtiok
https://hemisfera.sk/summer-game-dev/
https://www.youtube.com/watch?v=TVMFy0xtiok


Summer Game Dev podporujú

Zlatí partneri

Strieborní partneri

Bronzoví partneri

Mediálni partneri


