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Študentská sú ťaž Cisco Olymp vyvrcholí v Košiciach 
 
Bratislava 28. jún 2007  
 
Na Technickej univerzite v Košiciach sa 29. a 30. júna uskutoční národné a medzinárodné 
finále študentskej súťaže Cisco Olymp. Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sú zapojení 
do programu Cisco Networking Academy (na Slovensku je ich v súčasnosti viac ako 4 000), 
predvedú svoje vedomosti a schopnosti v oblasti počítačových sietí. 
 
„Slovensko patrí v príprave sieťových špecialistov na báze programu Cisco medzi európsku 
špičku. Súťažou chceme medzi študentmi ešte viac podnietiť záujem o štúdium sieťových 
technológií,“ povedal koordinátor programu NetAcad v SR František Jakab. Okrem Slovákov 
sa na vyvrcholení tohto ročníka Cisco Olymp zúčastnia študenti stredných a vysokých škôl 
z Česka, Nemecka, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Rumunska a Maďarska. 
 
Súťaž má v každej krajine spravidla tri kolá – školské, regionálne a národné. Najlepšie tímy 
a jednotlivci potom postupujú do medzinárodného finále Cisco Olymp International. Keďže 
tento rok je jeho organizátorom Košická univerzita, slovenské národné a medzinárodné kolo 
prebehnú súčasne. V medzinárodnom finále budú študenti, či už ako jednotlivci alebo tímy, 
súťažiť v troch kategóriách, ktorých náročnosť je odstupňovaná podľa úrovne kurzov Cisco 
Network Academy 1 až 4. 
Riešiteľské úlohy sú rozdelené na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti, ktorú tvorí 
vedomostný on-line test v angličtine, sa preverujú znalosti základných koncepcií sieťovej 
techniky. Test rieši každý súťažiaci individuálne, pričom tímový výsledok sa hodnotí ako 
priemer za všetkých členov. Praktická časť je orientovaná na fyzickú stránku sietí a študenti 
v nej musia preukázať svoje schopnosti pri prepájaní a konfigurácii sieťových komponentov 
a odstraňovaní chýb. Predmetom skúšok budú tematické okruhy programu Cisco Network 
Academy. 
 
Cisco Networking Academy funguje na Slovensku už osem rokov. Zástupcovia firmy Cisco, 
Slovenskej sporiteľne a ministerstva školstva 27. júna podpísali memorandum o spolupráci, 
ktorá by mala program posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Doteraz sa do neho zapojilo 
54 vzdelávacích inštitúcií a približne 11-tisíc študentov. 
 

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.  

O spo lo čnos t i  C isco  Sys tems 

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 strednej a východnej Európy. 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. 


