
3 ročník študentskej sú ťaže 
Cisco Olymp 2008 
 

 

4. apríla 2008 sa na dvoch slovenských univerzitách  zapojených v globálnom 
vzdelávacom programe Sie ťových akadémií konali už po tretí krát regionálne 
a celoslovenské kolá sú ťaže CISCO OLYMP 2008.  

Súťaž prebiehala súbežne na Technickej univerzite v Košiciach (FEI) a na Slovenskej technickej 
univerzite (FIIT). V rámci celého Slovenska sa do nej zapojilo viac ako 380 študentov , pričom 
do regionálnych kôl a celoslovenského kola postúpilo 90 najlepších. Najúspešnejší jednotlivci a 
tímy postupujú do medzinárodného kola súťaže, ktoré bude 23.-24. júna 2008 v Brne. 

V rámci sú ťaže museli študenti preukáza ť svoje schopnosti pri konfigurácií zadaných 
sieťových riešení a odstra ňovaní chýb.  Študenti súťažili v troch kategóriách, ktorých 
náročnosť bola odstupňovaná podľa úrovne kurzov programu Sieťových akadémií (kurzy 
CCNA1 až 4). Kategórie súťaže: 

• Kategória HS3:  súťaž kolektívov – študentov stredných škôl 

• Kategória UNI:  súťaž jednotlivcov – bez obmedzenia (stredoškoláci aj 
vysokoškoláci) 

• Kategória PT:  súťaž jednotlivcov – bez obmedzenia (stredoškoláci aj 
vysokoškoláci) 

Súťaž Cisco OLYMP 2008 riadi skúsený tím inštruktorov programu Sieťových akadémií. 
Organizáciu súťaže významne podporujú členovia partnerského ekosystému programu 
Sieťových akadémií (spolupracujúce spoločnosti: SLSP a.s. – generálny partner programu, 
Soitron a.s., Alef NULA s.r.o., ANECT a.s., Corinex Group a.s.). Výsledky súťažiacich hodnotila 
porota zložená zo zástupcov regionálnych a lokálnych akadémií. 

Víťazi v jednotlivých kategóriách získavajú atraktívne vecné ceny od partnerov programu. 
Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien a diplomov  víťazom súťaže bude počas výročnej 
konferencie programu Sieťových akadémií, 12. – 14. júna 2008 v Hoteli Académia v Starej 
Lesnej . 

Cieľom súťaže Cisco Olymp 2008 je umožniť študentom stredných a vysokých škôl zapojených 
do programu Sieťových akadémií, prezentovať vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré 
získali štúdiom v rámci programu.  

„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 František Jakab, koordinátor programu Sieťových akadémií v SR. 

 

Víťazmi sú ťaže na celoslovenskej úrovni v jednotlivých kategór iách sa stali: 
 

Kategória HS3 – súťaž kolektívov – študentov stredných škôl 
1. Súťažný tím: Martin Bašti, Metod Rybár, Patrik Brigant – Spojená škola Handlová 
2. Súťažný tím: Róbert Rakovics, Andrej Ondrejovič, Gabriel Kmeť – Spojená škola 

Handlová 
3. Súťažný tím: Tomáš Boros, Gabo Varga, Michal Klement – Gymnázium Hostinského, 

Rimavská Sobota 



 
Kategória UNI  - súťaž jednotlivcov – bez obmedzenia (stredoškoláci aj vysokoškoláci): 

1. Andrej Krivulčík, Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, KIS 
2. Vladimír Michalec, Slovenská technická univerzita, FIIT, Bratislava 
3. Štefan Guľa, Slovenská technická univerzita, FIIT, Bratislava 

 
Kategória PT  - súťaž jednotlivcov – bez obmedzenia (stredoškoláci aj vysokoškoláci):  

1. Maroš Kukan, Spojená škola o.z. SPŠ elektrotechnická S.A. Jedlika 
2. Marcel Ďuriš, Slovenská technická univerzita, FIIT, Bratislava 
3. Róbert Rakovics, Spojená škola Handlová 

 

Program Sieťových akadémií funguje na Slovensku už deväť rokov. Zástupcovia spoločnosti 
Cisco, Slovenskej sporiteľne a ministerstva školstva podpísali memorandum o spolupráci, 
ktorého cieľom je kontinuálne zvyšovať kvalitatívnu úroveň programu. Doteraz sa do neho 
zapojilo 60 vzdelávacích inštitúcií a približne 11-tisíc študentov. 

 
František Jakab  

Koordinátor programu Sieťových akadémií na Slovensku 
 
 
 
 

O programe S ie ťových  akadémi í  

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. 


