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Otvorenie centra sieťových technológií 
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave rozšírila 
možnosti praktického štúdia svojich študentov. V rámci globálnej vzdelávacej 
iniciatívy - Cisco Networking Academy (CNA) vo svojich priestoroch 
sprístupnila novootvorené Centrum sieťových technológií na báze existujúcej 
Regionálnej sieťovej akadémie Cisco. Centrum bolo na základe sponzorskej 
podpory vybavené laboratórnymi zariadeniami, umožňujúcimi prípravu 
študentov na úrovni 5. až 8. semestrov programu CNAP, vedúcu k získaniu 

žiadaných priemyselných certifikátov v oblasti počítačových sietí. 

„Vďaka množstvu novodobých progresívnych vyučovacích metód ide program CNA za hranice 
bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky. Takto si naši študenti môžu 
rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí centra, v ktorom si môžu 
všetko prakticky overiť“, hovorí dekan FIIT STU prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. „Tento 
program je pre študentov vstupnou bránou do oblasti vzdelávania na báze Internetu.“ 

„Otvorenie Centra sieťových technológií na FIIT STU v Bratislave je príkladom úspešnej 
spolupráce súkromných a štátnych inštitúcií pri implementácií progresívnych komunikačných 
technológií do vzdelávacej praxe“, hovorí Danica Lacová, riaditeľka úseku komunikácie a 
sponzoringu Slovenskej sporiteľne, ktorá sa ako generálny partner programu CNA v Slovenskej 
republike významnou mierou podieľala na zriadení centra.  

Program CNA pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej 
spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových 
technológií. Tento program poskytuje študentom skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý 
nástup do oblasti sieťových technológií a dáva pevný základ pre ďalšie štúdium vyhľadávaných 
technických disciplín.  

Do programu CNA sa úspešne zapojili aj slovenské vzdelávacie inštitúcie a v súčasnosti je v SR 
vybudovaná funkčná sieť, ktorú tvorí 50 stredných a vysokých škôl. V rámci programu študuje v 
SR viac ako 3500 študentov.  

Projekt zapojenia sa do programu CNA v SR vznikol a je rozvíjaný v úzkej spolupráci s projektom 
INFOVEK a najmä spolupráci s generálnym partnerom programu CNA v SR – Slovenskou 
sporiteľňou, a.s., ale aj vďaka celému radu ďalších sponzorov a partnerov, predovšetkým inštitúcií a 
firiem pôsobiacich v oblasti IT. Slovensko patrí k najúspešnejším krajinám v Európe v oblasti 
prípravy veľmi žiadaných odborníkov na problematiku počítačových sietí. 
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