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Ako snaživí „ciscovia“ žeravili intelekt 
Cisco Olymp 2006 je názov prvého ročníka súťaže pre študentov stredných škôl, ktorí sa dokážu presadiť v kreatívnej 
oblasti informačných technológií (IT), počítačových sietí, vedomostiach, ktoré získali štúdiom v rámci programu 
vzdelávania NetAcad v SR. Na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity 
(STU) vyvrcholilo regionálne kolo súťaže. Zúčastnilo sa na ňom 6 najlepších jednotlivcov a 8 školských tímov, ktoré 
postúpili z jednotlivých školských kôl. 

Súťažiaci "ciscovia" z Bratislavy, Nového Mesta nad Váhom, Komárna, Handlovej a Kysuckého Nového Mesta 
absolvovali najskôr na zahriatie 30-minútový teoretický test. Až potom nasledovala "žeravička" - 90-minútová praktická 
úloha asi s desiatimi podotázkami. Najlepším jednotlivcom sa stal Vincent Vlk, stredoškolák z Kysuckého Nového 
Mesta. Druhý v poradí bol Martin Zvonár z bratislavskej priemyslovky na ulici K. Adlera. V súťaži trojčlenných tímov 
ostalo poradie týchto dvoch škôl nezmenené. Vo víťazných tímoch pracovali aj títo obaja bystrí laureáti. "Základné 
zadania neboli neznáme, ale pri presnom konfigurovaní riešenia sme zbytočne stratili veľa drahocenného času," frflal 
nespokojne budúci elektrotechnik, najskôr však kompjuterista Martin Zvonár. Preňho a jeho spoluhráčov sa zakončil 
dôležitý prológ pred definitívnym finále prvého ročníka súťaže Cisco Olymp 2006. Najlepší dvaja jednotlivci a obe 
postupujúce družstvá sa stretnú na slovensko-českom meraní síl študentov stredných škôl, vyvrcholenie bude v Poprade 
20. apríla. "Našou túžbou je meranie síl kreatívnych študentov nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj okolitých krajín. 
Uvidíme, ako sa nám to podarí v ďalších ročníkoch," povedal za organizátorov, najmä tvorcov netových - sieťových 
príkladov konzultant súťaže František Jakab z Cisco Systems Slovakia, firmy, ktorá aktívne kooperuje aj so slovenskými 
školami. Svoje angažovanie v oblasti edukácie František Jakab vysvetlil: "Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v 
prenose dát, hlasu, obrazu, ďalších progresívnych oblastí. Takmer celú prevádzku internetu zabezpečujú a usmerňujú 
naše produkty. Sú to prepínače sietí, prístupové servery, softvér pre správu sietí a mnoho ďalších nevyhnutných 
produktov komplexných sieťových riešení jednej firmy, ktoré umožňujú vytvoriť homogénne sieťové prostredie." V 
roku 1993 sa spoločnosť angažovala v iniciatíve vytvoriť pre vzdelávacie inštitúcie siete, ktoré by boli praktické a 
vzhľadom na vynaložené náklady efektívne. Vďaka úspechu týchto študentských seminárov vznikol na celom svete 
dopyt po tom, aby spoločnosť vyvinula učebné osnovy, ktoré by bolo možné uviesť v podobe nového, rozšíreného kurzu. 
Pevná forma učebnej osnovy a aktivity v oblasti podpory tak vyústili do programu CNAP. Tento koncept bol a je naďalej 
pre študentov veľmi príťažlivý, mnohí z nich sa na ňom zúčastňujú z pasie. Dnes sa na tomto vzdelávacom programe, 
zameranom na pracovnú prax v oblasti globálnej ekonomiky, zúčastňujú tisícky študentov na celom svete. Veď 
informačná ekonomika hrá všade čoraz väčší význam. 

Vedomostnému súboju šikovných stredoškolských "kompjuteristov" na pôde FIIT STU v Bratislave sa prizerali okrem 
nasadených aktérov najmä ich "tréneri" - stredoškolskí učitelia. Kvitovali možnosť zúčastniť sa monitoringu svojich 
zverencov priamo v dejisku Cisco Olymp 2006. 

"Pedagógovia na celom svete začínajú s integráciou prístupných rozsiahlych zdrojov na internete. Siete sa stávajú 
nástrojom na zvýšenie efektivity administrácie a komunikácie. Za týmito skutočnosťami stojí fakt, že vzdelávacie 
inštitúcie sa stretávajú s rovnakým nedostatkom zamestnancov, ktorí by sa zaoberali podporou siete. Vzdelávacie 
inštitúcie sa nachádzajú pod tlakom, pretože musia študentov vybaviť schopnosťami, nevyhnutnými pre 21. storočie," 
povedal pri slávnostnom udeľovaní ocenení pre víťazov profesor RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., dekan FIIT STU. 

Sieťový akademický program Cisco je v SR implementovaný od roku 1999 a na základe kladného ohlasu akademickej 
obce odborníkov sa v januári 2001 podpísalo Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Cisco 
Systems. Je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a privátneho sektora, na princípoch vzájomnej 
výhodnosti. Obaja partneri sa zaviazali spolupracovať pri implementácii programu sieťových akadémií do vzdelávacieho 
systému v SR. Ministerstvo bude podporovať vhodnú implementáciu programu do študijných programov na slovenských 
stredných a vysokých školách. Cieľom zapojenia vzdelávacích inštitúcií do programu sieťových akadémií je 
predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy v Slovenskej republike. 

 
Foto popis| Bratislavský stredoškolák Martin Zvonár sa prebojoval do finále Cisco Olymp 2006. Zabodoval nielen za jednotlivcov, ale aj za najlepšie 
súťažné školské tímy. 
Foto popis| Vincent Vlk z Kysuckého Nového Mesta zvládol brilantne test aj úlohu ako jednotlivec aj člen trojčlenného tímu. 
Foto autor| (foto autor)  
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