
Od školy zapojenej v programe Sieťových akadémií sa očakáva no-

minovanie študentov do kategórií nasledovne: 

1. HS3 (max. 1 trojčlenné družstvo stredoškolákov) 

2. UNI (max. 2 jednotlivci stredoškoláci alebo vysokoškoláci) 

3. PT   (max. 2 jednotlivci stredoškoláci alebo vysokoškoláci) 

Akadémii vyplýva nutnosť nominovať svojich zástupcov v termíne 

definovanom v pravidlách pre organizáciu vyššieho kola.  

 

Národné kolo 

Postupujúci zo školských kôl sa stretnú v národnom kole, kde budú 

riešiť úlohy vedomostne na úrovni CCNA z osnov programu Sieťo-

vých akadémií. Národné kolo spočíva v riešení on-line vedomostné-

ho testu (max. 30 minút) a praktickej úlohy (max. 60 minút). Nad 

transparentnosťou a hodnotením bude dohliadať odborná komisia 

(porota) vymenovaná Organizačnou komisiou súťaže za účasti zá-

stupcov partnerských spoločností. 

 

Medzinárodné kolo 

Najlepší riešitelia postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa 

v tomto roku uskutoční 25. - 26. júna 2010 v Debrecíne, Maďarsku 

a je organizované ako samostatné podujatie partnermi programu 

NetAcad v Maďarsku. 

Súťaž NAG 2010 
Cieľom súťaže NAG 2010 je umožniť študentom stredných 

a vysokých škôl na Slovensku prezentovať svoje vedomosti a zruč-

nosti v oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci 

programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej Republike. Súťaž 

chce prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi študentmi. Umožní 

tiež oceniť najlepších študentov (skupiny aj jednotlivcov). 

 

Kategórie súťaže 
Kategória "HS3"  

Súťaž kolektívov – študentov stredných škôl: Vysielajúca škola si  

v rámci lokálneho školského kola vyberie skupinu 3 študentov 

(jeden trojčlenný tím), ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších 

kolách. Od študentov sa očakávajú vedomosti na úrovni CCNA.  

Kategória "UNI" 

Súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov: Vysielajúca 

škola si v rámci lokálneho školského kola vyberie maximálne dvoch 

jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších kolách.  

Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí získaných 

v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v rozsahu CCNA.  

Kategória "PT"  

Súťaž jednotlivcov – stredoškolákov aj vysokoškolákov: Vysielajúca 

škola si v rámci lokálneho školského kola vyberie  maximálne 

dvoch jednotlivcov, ktorí budú reprezentovať školu vo vyšších 

kolách. Od študentov sa očakávajú znalosti na úrovni vedomostí 

získaných v rámci programu Sieťových akadémií v rozsahu CCNA.  

 

 

Priebeh súťaže 
Školské kolo 

Výber študentov v rámci školských kôl je internou záležitosťou 

každej akadémie. Podmienkou je, aby súťažiaci boli študentmi riad-

neho, denného štúdia. Národného kola súťaže sa môžu zúčastniť aj 

študenti, ktorí zároveň pôsobia ako inštruktori programu, nemôžu 

ale postúpiť do medzinárodného kola súťaže.  

 

Chceš sa prihlásiť? 
1. Kontaktuj svojho inštruktora programu Sieťových akadémií, 

ktorý Ťa zaradí do školského kola, alebo Ti pomôže s registrá-

ciou do národného kola. 

2. Preštuduj si pravidlá súťaže - propozície a štatút, znalosti  

potrebné pre tohtoročnú súťaž  NAG 2010 

3. Registrácia prebieha prostredníctvom webovej stránky 

www.netacad.sk. 

4. Priprav sa na súťaž. V príprave ti môžu pomôcť zadania z pred-

cháduajúcich ročníkov, ktoré nájdeš v archíve vydaní NetAcad 

Newslettera na www.netacad.sk. 

 

Oceňovanie 

Pre najlepších riešiteľov v jednotlivých kategóriách sú pripravené 

hodnotné ceny. Zároveň im tieto ocenenia môžu pomôcť v ďalšom 

vzdelávaní a kariérnom raste. 

 

Výsledky národného kola súťaže NAG 2010 budú vyhlásené 

v rámci tlačovej konferencie Európskeho týždňa eSkills 5. marca 

2010 za účasti zástupcov Ministerstva školstva SR, spoločnosti Cis-

co Systems a ďalších partnerských inštitúcií. 

TERMÍNY 

Školské kolá: 

 sa uskutočnia do 18. februára 2010  

(termín pre on-line registráciu) 

Národné kolo: 

 4. - 5. marec 2010  FIIT, STU v Bratislave 

Medzinárodné kolo:  

 25. - 26. jún 2010  Debrecín, Maďarsko 



Networking  

Academy Games 

2010 
 

Národné kolo súťaže  

študentov programu  

Sieťových akadémií Cisco 

ako súčasť  

Európskeho týždňa  

eSkills 2010 na Slovensku. 

Študuješ v rámci programu  

Sieťových akadémií Cisco? 

 

Vyznáš sa  

v počítačových sieťach? 

 

Chceš vyhrať hodnotné ceny  

a zlepšiť svoje možnosti  

uplatnenia na trhu práce  

v oblasti IT? 

 

Kontaktné osoby: 
Doc. Ing. František Jakab, PhD., 
Koordinátor programu Sieťových akadémií pre SR 

Email: fjakab@cisco.com 

Tel.: +421 905 715 816 

Ing. Zoltán Szalay,  

Administrátor programu Sieťových akadémií pre SR 

Email: szalay@elfa.sk 

Tel.: +421 917 440 797 

Mediálni partneri 

Partneri súťaže 

Viac informácií nájdeš na 

www.netacad.sk  

alebo sa  

informuj u svojho 

inštruktora. 

 

www.eskills.sk 
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