Tlačová správa

Spoznajte finalistov nultého ročníka súťaže NAGA vyhlásenej
Skupinou VSE Holding
 NAGA = NAvrhni svoj GAdget
 Súťaž pre študentov stredných škôl zameraná na oblasť „internet vecí“ (IoT)
Košice, 15. december 2016
Koncom septembra 2016 vyhlásila Skupina VSE Holding v spolupráci s partnermi Microsoft a združením
Košice IT Valley nultý ročník súťaže NAGA zameranej na hľadanie riešení v oblasti internet vecí. Finalistov
súťaže NAGA a nimi NAvrhnuté GAdgety resp. riešenia určené na použitie v domácnosti, v škole alebo
pre rodinu bude mať verejnosť možnosť spoznať už vo štvrtok 15. decembra 2016 v priestoroch
Technického múzea v Košiciach.
„Do nultého ročníka súťaže NAGA sa celkovo zapojilo 28 tímov a jednotlivcov so skvelými nápadmi
a riešeniami. Ide o pilotný projekt, v ktorom kladieme dôraz na invenciu, prínos a uplatniteľnosť
navrhovaného gadgetu, skôr ako na jeho komplexné naprogramovanie,“ zdôrazňuje Juraj Sabol, vedúci
úseku Manažment IT a telekomunikácií a vedúci úseku IT služby pre VSE Holding a.s..
Internet vecí (Internet of Things alebo IoT), teda prepojenie zariadení so zabudovanou internetovou
konektivitou a ich využitie v reálnom živote, predstavuje podľa odborníkov novú technologickú
revolúciu. Súťaž NAGA (= NAvrhni svoj GAdget) je zameraná na hľadanie riešení v tejto oblasti a ich
využitie v bežnom živote. „Veríme, že tento projekt pomôže zbúrať stereotyp o tom, že škola je
o memorovaní a študentom, ako aj širokej verejnosti, ukáže ako je možné prostredníctvom technológií
a „spojenia nespojiteľného“ podporiť kreativitu, rozvoj schopností a motivovať mladých ľudí,“ povedal
Slavomír Kožár, riaditeľ SPŠE Prešov a člen Správnej rady Košice IT Valley. Výzva na zaslanie návrhov
riešenia bola adresovaná študentom stredných škôl z východného Slovenska. Motiváciou na prihlásenie
sa do súťaže mali byť vecné ceny pre študentov a zároveň potenciál využitia najlepších riešení ako
inšpirácií pre podnikateľské aktivity Skupiny VSE Holding. „Pozornosť odbornej komisie, vrátane našich
zástupcov, bude venovaná originalite a prínosu riešenia, realizovateľnosti návrhu, ekonomickej
efektívnosti, ale aj záverečnej prezentácii návrhu a riešenia, povedala Marcela Havrilová, riaditeľka pre
oblasť školstva v spoločnosti Microsoft.
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