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Peter Mesjar ako prvý študent  na Slovensku získal najvyšší 
certifikát pre sieťové technológie CCIE 

 
 

Bratislava 21. február 2007 

 
Študent Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zároveň študent akademického programu 
NetAcad, ktorý celosvetovo organizuje spoločnosť Cisco, Peter Mesjar úspešne absolvoval jeden 
z najťažších certifikačných testov v oblasti sieťových technológií. Informoval o tom koordinátor 
programu pre Slovensko František Jakab. Do medzinárodného programu NetAcad je zapojených vyše 
3 800 slovenských študentov  
 
Peter Mesjar 9. februára absolvoval v Bruseli certifikačný test Cisco Certified Internetwork Expert 
(CCIE),  ktorý patrí k najnáročnejším v oblasti sieťových technológií. Tento certifikát vlastní na celom 
svete len 17 428 sieťových špecialistov. Podľa Jakaba ide o výnimočný úspech, ktorý má vysokú 
medzinárodnú hodnotu. 
 
CCIE predstavuje najvyššiu úroveň profesionálnej certifikácie vedomostí sieťových expertov. Podarí sa 
ju dosiahnuť v priemere iba trom percentám špecialistov. Na jeho získanie nestačí len osvojiť si 
obrovské množstvo informácií, ale tiež preukázať praktické schopnosti riešiť úlohy s najvyššou úrovňou 
zložitosti. 
 
Tento výsledok je o to cennejší, že ho dosiahol študent programu NetAcad už počas riadneho 
univerzitného štúdia. „To nie je bežná záležitosť. Takýto excelentný výsledok zatiaľ nedosiahol žiaden 
študent v SR a podľa dostupných informácií ani v Európe. V každom prípade Peter Mesjar je jedným 
z najmladších držiteľov tohto certifikátu,“ zdôraznil Jakab. 
 
Program NetAcad je odborný vzdelávací program, ktorý pomáha vychovávať odborníkov pre oblasť 
počítačových sietí. Na Slovensku sú do tohto programu zapojené štyri univerzity a 49 stredných škôl, 
čo umožňuje ročne pripraviť 300 až 500 sieťových odborníkov. Momentálne v rámci programu študuje 
vyše 3 800 študentov.  
 
Slovensko patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v príprave sieťových 
špecialistov. Už niekoľko stoviek študentov získalo medzinárodné certifikáty CCNA, ktoré vyjadrujú ich 
vedomosti o počítačových sieťach. „Úspech študenta STU dokazuje skvelé postavenie Slovenska 
v rámci programu,“ dodal koordinátor programu NetAcad. 
 

 

O programe NetAcad 

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 inštitúcií – 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.  


