
 

 

Cisco ponúka študentom kariéru sie ťového profesionála 
Tento týždeň sa začína roadshow, ktorá má študentov presvedčiť, že sa im vyplatí študovať 

sieťové technológie 
 

Bratislava, 11. marec 2008  
 
Cisco pripravilo sériu workshopov, na ktorých chce prezentova ť možnosti budovania 
kariéry sie ťových špecialistov na báze programu Networking Acad emy. Cisco University 
Networking Technology Roadshow za čne 12. marca na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave, pokra čovať bude 18. marca na Technickej univerzite v Košiciac h a skon čí 
sa 19. marca na Žilinskej univerzite.   
 
Semináre, na ktorých odborníci zo spoločnosti Cisco a jej partnerských firiem Lynx, Soitron a 
Alef Nula predstavia najnovšie sieťové technológie, systémy a riešenia, budú voľne prístupné 
pre všetkých záujemcov. 
 
Chýbajú sie ťoví odborníci 
Podľa štúdie IDC chýbalo v Európskej únii v roku 2005 podnikom zaoberajúcim sa sieťovými 
riešeniami a internetovými službami približne 160 000 kvalifikovaných odborníkov. Analýza 
navyše predpovedala, že tento trend bude ďalej pokračovať a do troch rokov sa rozdiel medzi 
ponukou a dopytom po IT špecialistoch prehĺbi až na pol milióna osôb. Na Slovensku je to 
veľmi podobné. Kým v roku 2005 bolo neobsadených vyše 1 500 pracovných pozícií, v tomto 
roku má podľa IDC ich počet vzrásť na dvojnásobok.  
„Hoci máme vlastný vzdelávací program sieťových akadémií, často vidíme, že naši obchodní 
partneri a zákazníci majú problém nájsť kvalifikovaných ľudí,“ tvrdí generálny riaditeľ Cisco 
Slovakia Marcel Rebroš. Slovensko pritom patrí v oblasti prípravy sieťových špecialistov medzi 
európsku špičku. „Napriek tomu chceme ešte viac podporiť záujem študentov o sieťové 
technológie,“ konštatuje koordinátor programu sieťových akadémií pre SR František Jakab. 
„Preto sme pripravili tieto workshopy.“ 
 
Koncepcia Networking Academy sa mení 
Štúdium IT technológií nie je jednoduché, preto mnohé podniky pomáhajú akademickej sfére 
pri ich príprave organizovaním vzdelávacích programov, ktoré odzrkadľujú skutočné potreby 
praxe. Celosvetovo k najúspešnejším patrí Cisco Networking Academy, ktorá na Slovensku 
funguje úspešne od roku 1999. Hlavný rozvoj nastal o dva roky neskôr, keď nad projektom 
prevzalo záštitu ministerstvo školstva. O ďalší rok sa ako generálny partner do programu 
zapojila tiež Slovenská sporiteľňa, ktorá vôbec ako prvá finančná inštitúcia v Európe vstúpila do 
takéhoto partnerstva. 
„Budeme pokračovať v rozvíjaní obsahu kurzov a vzdelávacích techník, aby sme udržali krok 
s meniacim sa trhom. S inovovaným obsahom a dizajnom vzdelávacích materiálov začíname 
už tento rok,“ informuje F. Jakab. Navyše sa zmení aj celá koncepcia programu. Vzdelávacie 
materiály vedúce k získaniu základného certifikátu CCNA sa rozdelili do dvoch samostatných  
programov. Discovery program bude určený najmä pre stredné školy s dôrazom na využívanie 
sieťových riešení v domácnostiach. Exploration program, ktorý sa orientuje na hlbšiu analýzu 
sieťových technológií, bude zameraný na vysokoškolákov. 
 
Cesta k sie ťovému Olympu 
Ďalšou aktivitou spoločnosti Cisco v oblasti vzdelávania je medzinárodná súťaž Cisco Olymp 
2008. Tento rok sa koná jej druhý ročník.  4 000 študentov z 57 stredných a vysokých škôl, 
ktoré sú zapojené do programu  Networking Academy na Slovensku, tak majú možnosť 
prezentovať svoje vedomosti a schopnosti v oblasti počítačových sietí, ktorí získali v rámci 
štúdia na sieťových akadémiách. Študenti postupne súperia v školskom, regionálnom 
a nakoniec medzinárodnom kole. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie 
praktickej úlohy. 



 

 
Nadštandardné platy lákajú 
Okrem zaujímavej práce a profesionálneho rastu je kariéra sieťového špecialistu atraktívna aj 
nadštandardným platovým ohodnotením, ktoré sa bude pre vysoký dopyt ešte ďalej zvyšovať. 
„Osobností vhodných do dravého IT biznisu je nedostatok, preto sú podniky za nich ochotné 
zaplatiť naozaj veľa. Ich ohodnotenie odráža aktuálnu situáciu na trhu. Nejde o žiadny umelo 
vyprovokovaný stav, ale o odraz reality,“ hovorí M. Rebroš. Ďalší rast platov IT špecialistov na 
Slovensku je podľa neho nevyhnutný, pretože krajina inak nebude schopná zabrániť ich 
odchodu za hranice za lepšími platovými podmienkami. 
 

Viac informácií: www.netacad.sk   
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