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JEDINEČNÁ SÚŤAŽ V ROBOTIKE UKAZUJE MLADÝM ĽUĎOM, ŽE IT A ROBOTIKA
OTVÁRAJÚ DVERE K ISTOTÁM A LEPŠEJ BUDÚCNOSTI

Košice, 12. februára 2016 – Stredoeurópske semifinále First LEGO LEAGUE v Košiciach
predstavuje ukážku toho, ako dnes mladí ľudia vo svete využívajú svoje nadanie a technické
zručnosti. Košice hostia medzinárodnú súťaž v robotike, ktorej kvalitné zastúpenie zo
slovenských radov dáva jasný signál, že IT je aj u nás dnes skvelou budúcnosťou pre mládež.
First Lego League je celosvetovou robotickou súťažou, kde si mladí ľudia vo veku od 10 do 16 rokov
prechádzajúc rôznymi úlohami trénujú technické zručnosti v konštrukcii a programovaní robotov,
rozvíjajú prezentačné zručnosti, učia sa komunikácii a tímovej spolupráci. Na regionálnych turnajoch
First Lego League 2015/16 sa zúčastnilo 77 tímov z rôznych kútov Slovenska, ale aj zahraničný tím z
Bulharska. Najlepší sa stretnú na kvalifikačnom kole krajín V4 s tímami z Českej Republiky,
Maďarska, Poľska a Rumunska.
Klaster Košice IT Valley má za svoj cieľ aktívne podporovať vzdelávanie a nadanie mladých ľudí v IT.
Od svojho vzniku sa spolupodieľa na pretváraní vyučovacieho procesu v oblasti technických a
prírodovedných predmetov a jeho priblíženiu potrebám praxe. „Sme radi, že aj touto súťažou
motivujeme mládež a ukazujeme, aké vedomosti budú potrebné pre budúcnosť. Mechatronika,
senzorika a robotika sú tak tesne prepojené s oblasťou Internet of Things, a všetky decká, ktoré sa
tejto oblasti venujú, budú mať zaručené pracovné príležitosti. Či už v oblasti IT alebo v ďalších
sektoroch života. V tom vidíme prínos súťaže pre mladú generáciu a pre budúcnosť združenia Košice
IT Valley a jeho členov,“ hodnotí Ivan Hruška, predseda Správnej rady Košice IT Valley.
„Súťaž nie je len pre programátorov a konštruktérov, no podporuje aj osobnostný rozvoj vo forme
tímovej práce, prezentačných zručností, prekonávania výziev a „self promotion“,“ hovorí doc. Ing.
Jozef Svetlík, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je zároveň
dlhoročným organizátorom regionálnej súťaže First LEGO LEAGUE v Košiciach.
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Košice IT Valley z.p.o.
Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, verejnej správy a popredných IT
spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster. V súčasnosti má 55 členov a 3 sympatizantov. Hlavným cieľom klastra Košice IT
Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IKT priemyslu a tým napomáhať k zvyšovaniu kvality života v regióne východného Slovenska.

First LEGO LEAGUE Stredoeurópske semifinále juhovýchod 2015/16
First LEGO LEAGUE je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 10-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na celom svete a
najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy
a mladí sa vo svojich triedach/kluboch pripravujú v tímoch - postavia a naprogramujú roboty, postavené zo stavebníc LEGO, a trénujú na
súťaž. Od roku 2010 do roku 2013 súťaž na Slovensku organizovala Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadačným fondom
Myšlienka. V roku 2014 organizáciu súťaže prevzala Nexteria. V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske združenie Hands on
Technology.
www.kosiceitvalley.sk, http://www.fll.sk
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