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Networking Academy Games 2009 – medzinárodná súťaž 
študentov 
Dňa 25. 6. 2009 sa v Bratislave v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií 
STU bude konať finále prestížnej medzinárodnej súťaže viac ako 50 študentov Sieťového 
akademického programu (www.netacad.sk ) zo 7 krajín strednej a východnej Európy - 
Networking Academy Games 2009 (NAG 2009).  

Ide už o štvrtý ročník medzinárodnej súťaže, ktorá umožňuje stredoškolským a 
vysokoškolským študentom prezentovať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových 
sietí, získané štúdiom v rámci uvedeného programu, ktorý je najúspešnejšou globálnou 
vzdelávacou iniciatívou. Do finále súťaže v Bratislave nominovala každá zúčastnená krajina 
najlepších študentov, víťazov národných súťaží. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch 
kategóriách, pričom súťaž pozostáva z on-line vedomostného testu a riešenia praktickej úlohy 
zvyšujúcej sa náročnosti.  

Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách získajú hodnotné ceny. Tieto ocenenia im 
zároveň môžu pomôcť v ich ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste. Študenti sieťového 
akademického programu zo Slovenska patria v štvorročnej histórii súťaže medzi 
najúspešnejších, o čom svedčí aj skutočnosť, že v minulom ročníku súťaže, ktorý sa konal v 
Brne za účasti študentov z 10 krajín, vyhrali všetky kategórie. Veríme, že aj tento rok nás 
budú úspešne reprezentovať.  

„Slovenská republika patrí medzi európsku špičku v oblasti prípravy sieťových špecialistov na 
báze programu Sieťových akadémií. Dôkazom toho je aj rastúci počet držiteľov 
medzinárodných priemyselných certifikátov aj tých najvyšších úrovní. Súťažou NAG 2009 
chceme študentov podporiť v ich štúdiu sieťových technológií, umožniť im prezentovať svoje 
vedomosti a zároveň oceniť najlepších študentov za ich usilovnú prácu počas celého roka.“ 
(F. Jakab, koordinátor programu v SR).  

Program:  

25. 6.: Súťaž 
8.45 – 9.00: Oficiálne otvorenie súťaže za účasti predstaviteľov STU, AmCham: Fakulta 
informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 3, miestnosť BC 300, Bratislava 4 
9.00 do 17.00 Súťaž v priestoroch FIIT STU 
19.30 – 21.00 Vyhlásenie víťazov súťaže (hotel Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava) + 
krátky spoločenský program  

26. 6. Sprievodná aktivita pre účastníkov súťaže:  
9.30 do 13.30: Pre účastníkov súťaže, hostí a zástupcov médií je organizovaná plavba po 
Dunaji na Devín.  

Ďalšie informácie o medzinárodnom kole súťaže možno nájsť na internetovej stránke 
www.netacad.sk/nag-2009-international.  


