
 
 

 

5. ročník výročnej konferencie programu NetAcad 
 
Bratislava, 3. máj 2006  
 

V dňoch 20. až 22. apríla 2006 sa konal v kongresových priestoroch Slovenskej akadémie 
vied v Starej Lesnej už piaty ročník konferencie vzdelávacích inštitúcií (stredných 
a vysokých škôl) zapojených do programu NetAcad v Českej a Slovenskej republike.  

Cieľom konferencie bolo nielen zhodnotiť aktuálny stav implementácie programu NetAcad do 
študijných programov škôl, ale aj podporiť vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností 
predstaviteľov všetkých zainteresovaných partnerov programu. Ďalej prehĺbiť spoluprácu medzi 
Českou a Slovenskou republikou, ale aj na medzinárodnej úrovni, prezentovať perspektívu 
ďalšieho rozvoja programu NetAcad a predstaviť partnerské programy, riešenia a vzdelávacie 
aktivity iniciované inštitúciami zapojenými do programu NetAcad. 

Konferencia NetAcad, ktorá je striedavo organizovaná v ČR a  SR, patrí k najvýznamnejším 
odborným podujatiam venovaným sieťovým technológiám a vzdelávaniu  sieťových profesionálov 
v oboch krajinách. 

O jej rastúcom význame svedčí aj to, že tento ročník konferencie podporila cela rada partnerov – 
hlavne významných IT spoločností v rámci rozsiahleho partnerského programu (Generálni partneri: 
SLSP, a.s., ICS; Hlavní partneri: BGS a.s., Siemens,a .s., Fluke Networks, Panduit, Partneri: Anect, 
Linksys, BGS distribution, Sponzori: Avnet, Lynx a mediálni partneri: PC REVUE, IT NEWS, 
Infoware, IDG, PC World). Konferenciu svojou aktívnou účasťou podporili aj zástupcovia 
Ministerstva školstva, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a SANET. 

Konferencia sa počas dvoch dní stala miestom zaujímavej výmeny skúsenosti z implementácie 
programu NetAcad do študijných osnov stredných a vysokých škôl a diskusnou platformou 
o význame vzdelávania profesionálov z oblasti sieťových technológií pre takmer 200 jej účastníkov 
- zástupcov vzdelávacích inštitúcií zapojených do programu zo SR a ČR a významných hostí. 

Program konferencie pozostával z niekoľkých tematických blokov. V úvodnom bloku, ktorý bol 
venovaný aktuálnemu stavu a perspektívam rozvoja programu, vystúpili významní hostia 
konferencie – zástupcovia Slovenskej sporiteľne, a.s., SANET, MŠ a MDPT SR, predstavitelia 
Cisco Systems (M. Rebroš, generálny riaditeľ pre Slovensko), predstavitelia NetAcad  
z európskeho regiónu - J. Rackowski z Poľska, R. Porter z vedenia NetAcad EMEA a koordinátori 
NetAcad v ČR – K. Kniewald a SR – F. Jakab. 

Hlavnú časť programu konferencie tvorili prezentácie zamerané na najnovšie sieťové technológie a 
riešenia vhodné pre akademickú sféru s dôrazom na problematiku bezpečnosti, prenosu hlasu 
prostredníctvom dátových sietí a významne miesto mali aj prezentácie partnerov programu: 
Panduit – zamerané na komplexné riešenie fyzickej sieťovej infraštruktúry, Linxys – na aktuálne 
novinky v oblasti bezdrôtových sietí a Fluke – na technológie merania prevádzkových parametrov 
v počítačových sieťach. 

Časť programu bola venovaná prezentácii možnosti budovania profesionálnej kariéry v oblasti 
počítačových sietí a  vystúpeniam absolventov programu NetAcad, ktorí našli svoje uplatnenie ako 
uznávaní špičkoví sieťoví špecialisti. Jedným z nich bol aj A. Čech, ktorý ako prvý z absolventov 
programu v SR získal certifikáciu CCIE. Vynikajúcu pedagogickú úroveň mala prednáška 
inštruktora D. Maidensa z Birminghamu, ktorá bola zameraná na problematiku smerovacích 
protokolov a bola určená pedagógom v programe NetAcad.  



 
 
 
V programe druhého dňa konferencie vystúpili predstavitelia škôl zapojených do NetAcad 
s prezentáciou modelov implementácie sieťového akademického programu do študijných osnov 
stredných a vysokých škôl v SR a ČR. 

Súčasťou programu konferencie bol aj slávnostný ceremoniál vyhodnotenia národného 
a medzinárodného finále súťaže študentov zapojených do programu NetAcad v SR a ČR – Cisco 
Olymp 2006, za účasti štátneho splnomocnenca pre informatizáciu spoločnosti v SR – Miroslava 
Kukučku a vyhodnotenie súťaže o najlepšie akadémie (z 51 škôl zapojených do programu v SR), 
lektorov (z viac ako 160 stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, ktorí aktívne učia v rámci 
programu) a ocenenie významných aktivít za rok 2005: 

• akadémiami roku 2005 sa stali: Regionálna akadémia pri Žilinskej univerzite a Lokálna 
akadémia pri Združenej strednej škole v Handlovej 

• inštruktormi roku 2005 sa stali: inštruktor RA – Peter Paluch zo Žilinskej univerzity 
a inštruktorom roka LA sa stal Rudolf Michalač z Cirkevné SOU elektrotechnického  P.G. 
Frassatiho v Bratislave 

• v kategórii „Aktivita roka“ získal ocenenie za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s programom 
NetAcad a významnú podporu programu NetAcad - Roman Baranovič z Asociácie projektu 
INFOVEK 

Program NetAcad je v  súčasnosti najvýznamnejšou svetovou vzdelávacou iniciatívou v oblasti e-
learningu s viac ako 10 000 zapojenými vzdelávacími inštitúciami. Slovenská republika patrí medzi 
najúspešnejšie krajiny , ktoré sa do uvedenej iniciatívy zapojili. 

Doterajšie získané skúsenosti s programom NetAcad, ako aj jeho celosvetové rozšírenie svedčia 
o tom, že je to naozaj v súčasnosti najvýznamnejší model e-learningových iniciatív v SR. 
V súčasnosti majú stredné a vysoké školy na Slovensku k dispozícií jeden z najlepších 
administratívnych systémov na podporu vzdelávania, v ktorom je pre študentov dostupné rozsiahle 
portfólio, tvorené 16-timi vzdelávacími modulmi, nielen z oblasti počítačových sietí, ale aj z ďalších 
IT oblastí.  

V SR vznikla za 7 rokov existencie programu NetAcad stabilná a profesionálne zdatná komunita 
ľudí – pedagógov a študentov zapojených do programu, ktorá významne ovplyvňuje svojou 
činnosťou vzdelávanie profesionálov v oblasti sieťových technológií, a ktorá má potenciál sa stať 
významnou súčasťou koncepcie budovania znalostnej ekonomiky.  

V SR bola vybudovaná stabilná sieť 51 vzdelávacích inštitúcií zapojených do programu NetAcad 
(stredných a vysokých škôl s viac ako 3600 aktuálne študujúcimi študentmi a viac ako 160 
kvalifikovanými pedagógmi, ktorí sú oprávnení vyučovať v rámci programu). 

Program je v SR implementovaný od roku 1999 a pri jeho prevádzkovaní v SR spoločnosť Cisco 
Systems úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva SR a Slovenskou sporiteľňou, a.s. (ako 
generálnym sponzorom programu v SR) na základe podpísaného Memoranda o spolupráci (MoU), 
ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a privátneho sektora, na 
princípoch vzájomnej výhodnosti.  
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O programe Net Acad 

NetAcad, sieťový akademický program spoločnosti Cisco, je najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej 
cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí a zavádzanie nových infokomunikačných 
technológií do vzdelávacieho procesu.  
Program je funkčným príkladom spolupráce verejných a privátnych inštitúcii – Ministerstva školstva SR, Cisco Systems 
a generálneho partnera programu v SR - Slovenskej sporiteľne.  Dlhodobým cieľom programu v SR je každoročne 
pripraviť minimálne 300 sieťových odborníkov s medzinárodným certifikátom (CCNA alebo CCNP). Školy zapojené do 
NetAcad sú medzinárodne uznávanými centrami prípravy profesionálov v oblasti implementácie komunikačných 
technológií a riešení. 100 % doterajších absolventov programu našlo bez problémov pracovné uplatnenie v študovanom 
odbore.  

O spoločnost i  Cisco Systems 

Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO)  je popredný svetový výrobca a dodávateľ sieťových internetových technológií. 
S vyše 20-ročnými skúsenosťami pôsobí v oblasti   prenosu dát, hlasu a obrazu  a v oblasti LAN a WAN sietí. Riešenia 
spoločnosti Cisco Systems predstavujú základ sieťového prepojenia tisícok spoločností, univerzít, podnikov a vládnych 
úradov po celom svete Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.cisco.com. Cisco Systems na Slovensku je od 
roku 2004 samostatnou pobočkou v rámci regiónu CEE.  www.cisco.sk   
Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo spoločnosti Cisco Systems sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco 
Systems, Inc. Všetky ďalšie ochranné známky uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom príslušných majiteľov. 


