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Cisco Expo po prvýkrát na Slovensku 
 
Ústrednou témou prestížnej technologickej konferencie venovanej sieťovým 
technológiám bol networking a inteligentné siete. 
 
V Bratislave sa dnes skončila dvojdňová odborná konferencia Cisco Expo, ktorú pravidelne 
každý rok organizuje Cisco Systems. Svetový líder v sieťových technológiách  na nej 
predstavil obchodným partnerom a zákazníkom nové trendy, technológie a riešenia v tejto 
oblasti. Cisco organizuje túto konferenciu vo väčšine krajín, kde má zastúpenie. Tento rok sa 
po prvý raz Cisco Expo konalo na Slovensku, predchádzajúce ročníky boli v Prahe 
a pokrývali potreby českého a slovenského trhu spoločne. 
 
Ústrednou témou Cisco Expo 2006 bol networking a inteligentné siete. Ako uviedol technický 
riaditeľ spoločnosti Cisco Systems Slovakia Roman Janovič, primárnym účelom networkingu 
je sprístupniť veľké množstvo informácií na využívanie v bežnom živote, či už ide o prácu, 
vzdelávanie alebo zábavu. Na konferencii vystúpilo približne tridsať odborníkov zväčša zo 
zahraničia, ktorí vo vyše štyridsiatich prezentáciách priblížili novinky v oblasti sieťových 
technológií. Súčasťou prednášok boli aj predvádzacie ukážky, prípadové štúdie a úspešné 
príklady implementácií a nadstavbových aplikácií partnerov spoločnosti Cisco Systems. 
 
Najväčší záujem bol o novú strategickú víziu Cisca – Intelligent Information Network. „Naše 
aktivity smerujú k vytvoreniu adaptívneho, robustného a inteligentného infokomunikačného 
systému, ktorého výsledkom bude rýchle prispôsobovanie sieťovej infraštruktúry potrebám 
trhu,“ konštatoval riaditeľ spoločnosti Cisco Systems Slovakia Marcel Rebroš. Ako dodal, 
mnohé firmy a organizácie stoja pred úlohou nanovo definovať alebo transformovať svoje 
podnikateľské modely. Rozhodujúcu úlohu pri tom budú zohrávať inteligentné siete. Cisco 
v tejto súvislosti ohlásilo, že zdvojnásobí počet zamestnancov na Slovensku, aby posilnilo 
odborné zázemie firmy v tomto regióne. 
 
Súčasťou konferencie bol aj spoločenský večer pod názvom Cisco Route 06. Riaditeľ Cisco 
Systems Slovakia, Marcel Rebroš odovzdal ocenenia partnerom. Zlatým partnerom roka sa 
stala spoločnosť SOITRON, Security partnerom roka spoločnosť LYNX, IDC partnerom roka 
spoločnosť ANECT, distribútorom roka spoločnosť ALEF NULA a Customer Advocacy 
partnerom sa stala spoločnosť Business Global Systems. Po odovzdaní cien sa pozvaní 
hostia výborne zabávali, výrazným potleskom ocenili superstaristov, Zdenku Prednú, Máriu 
Bundovú, Ivana Štrofeka a Petra Cmoríka. Hviezdou večera bol Miro Žbirka.  
 

- koniec – 
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