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Ďalší excelentný výkon študenta prog-
ramu NetAcad. Študent Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 
úspešne absolvoval jeden z najťažších 
certifikačných testov vôbec. 

Pred niekoľkými mesiacmi sa v mé-
diách objavila správa, o excelentnom 
výs l edku  š tudentov  Ne tAcad 
z Technickej univerzity v Košiciach 
a zo Žilinskej univerzity, pri absolvova-
ní medzinárodne uznávaného certifi-
kačného testu CCNA (test umožňuje 
ohodnotiť úroveň vedomosti z oblasti 
počítačových sietí). Správa vzbudila 
veľký záujem v odbornej komunite 
a vyvolala aj diskusiu o hodnote ta-
kejto certifikácie. Viacerí diskutujúci 
mali pripomienky k „náročnosti týchto 
testov“ a často v svojich poznámkach 
„bagatelizovali“ význam dosiahnutého 
výsledku. 

Ďalší excelentný úspech študenta 
slovenského programu NetAcad je 
dôkazom, že program pripravuje od-
borníkov, ktorí dokážu presadiť svoje 
vedomosti na medzinárodnej úrovni. 

Študent STU v Bratislave (Regionálna 
sieťová akadémia Cisco pri FIIT STU), 
Peter Mesjar, absolvoval úspešne 

v Bruseli dňa 9.2.2007 jeden 
z najvyšších certifikačných testov 
v oblasti sieťových technológií – 
CCIE (Cisco Certified Internetwork 
Expert) pod číslom 17428 (znamená 
to, že doposiaľ v histórií získalo tento 
certifikát len 17 428 sieťových špecia-
listov). 

A o čo sa vlastne jedná? Skutočne 
o veľa. V materiáloch, dostupných na 
Internete sa uvádza, že „CCIE is Cisco's 
highest level of professional certification  
(www.cisco.com/web/learning/
le3/ccie/) – teda, že je to najvyššia 
úroveň profesionálnej certifikácie 
vedomosti sieťových špecialistov. 
Menej než 3% sieťových profesionálov 
vôbec sa podarí dosiahnuť túto úro-
veň certifikácie. Pre jej dosiahnutie už 
nestačí si len „osvojiť si obrovské 
množstvo informácií“, ale čo je ob-
zvlášť dôležité, je potrebné preukázať 
aj praktické schopnosti riešiť problé-
my s najvyššou úrovňou zložitosti. 

Tento výsledok je o to cennejší, že ho 
dosiahol študent programu NetAcad 
už počas riadneho univerzitného 
štúdia. A toto nie je naozaj bežná 
záležitosť. Nedisponujeme informá-
ciou, že by takýto excelentný výsle-
dok dosiahol ešte nejaký iný študent 
v Európe. V každom prípade patrí 
Peter k najmladším držiteľom (ak 
vôbec nie je najmladší) tohto certifiká-
tu vôbec. Peter, GRATULUJEME. 

Je to ešte jeden z výsledkov, ktorý 
dokazuje, že študenti sieťového aka-
demického programu NetAcad patria 
medzi vynikajúco pripravených odbor-
níkov v oblasti sieťových technológií. 

František Jakab 
Koordinátor 


