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Cisco Olymp 2007 je výzvou pre študentov 
 
 

Bratislava 8. január 2007 

Študenti slovenských stredných a vysokých škôl sa môžu tohto roku opäť zapojiť do prestížnej súťaže 
Cisco Olymp 2007. Ide o druhý ročník súťaže, ktorý umožní viac ako 4000 študentom, zapojeným 
v súčasnosti do programu Sieťových akadémií Cisco (NetAcad) v Slovenskej republike, ukázať svoje 
vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu.  

Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v štyroch kategóriách, pričom sa oproti minulému roku súťaž rozšírila 
o novú kategóriu, v ktorej budú pri riešení zadaných úloh využívať simulačný prostriedok „Packet Tracer“. 
Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského, cez regionálne až po národné kolo. 
Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. 

„Slovenská republika patrí v súčasnosti, v oblasti prípravy sieťových špecialistov na báze programu 
Sieťových akadémií Cisco, medzi Európsku špičku. Organizáciou súťaže chceme nielen podnietiť záujem 
o štúdium v oblasti sieťových technológií, ale zároveň oceniť najlepších študentov za ich usilovnú prácu. 
Snažíme sa aj takouto formou prispieť k zlepšeniu komunikácie nielen medzi študentmi navzájom, ale aj 
medzi študentmi a pedagógmi (inštruktormi) programu, čo pomôže vytvoriť skutočnú atmosféru spolupráce 
v rámci už existujúcej „sieťovej akademickej komunity“, ktorá bola za sedem rokov existencie programu 
v SR postupne vytvorená.“, hovorí František Jakab, Koordinátor programu NetAcad v SR. 

Školské kolá prebehnú v celej SR do 28. februára 2006 a môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek študent 
strednej alebo vysokej školy v SR. Regionálnych kôl v Košiciach a Bratislave sa zúčastnia najúspešnejší 
súťažiaci zo školských kôl, v termíne do 31. marca 2006. Víťazní riešitelia z regionálnych kôl si na záver 
súťaže zmerajú svoje vedomosti z oblasti sieťovej problematiky v národnom a medzinárodnom kole. 
V tomto roku sa po prvýkrát uskutoční medzinárodné kolo súťaže v júni (termín bude ešte upresnený) 
a bude sa konať v priestoroch Regionálnej akadémie Cisco na Technickej univerzite v Košiciach.  

Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách budú ohodnotení aj tento rok hodnotnými cenami. Zároveň im 
tieto ocenenia môžu pomôcť v ich ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste.  

Prvý ročník súťaže sa tešil veľkému záujmu študentov a bol organizovaný v spolupráci s Ministerstvom 
školstva SR a ďalšími partnermi. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali hodnotné ceny (bola udelená cena 
ministra školstva, cena štátneho splnomocnenca pre informatizáciu spoločnosti, cena SLSP a.s.). 

Študentská súťaž Cisco Olymp je organizovaná v rámci programu NetAcad spoločnosťou Cisco Systems 
Slovakia. Spoluorganizátorom súťaže sú regionálne NetAcad akadémie (vysoké školy) pôsobiace na 
Slovensku v úzkej spolupráci s celým radom partnerov – najvýznamnejšími IT spoločnosťami v SR. 
Generálnym partnerom programu NetAcad v SR je Slovenská sporiteľňa.  

Pravidlá, propozície súťaže platné pre rok 2007 vychádzajú z organizačného štatútu súťaže Cisco Olymp, 
viac o nich a prihlášku do súťaže nájdete na www.netacad.sk. 

 

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 spoločnost i  Cisco Systems 

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 CEE. 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. 


