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Pri príležitosti 10. výročia vzniku programu Sieťových akadémií Cisco – (NetAcad) sa pod 
osobnou záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva SR –konala slávnostná recepcia 
v bratislavskom hoteli  Carlton,. . 
Pozvanie na túto výnimočnú udalosť prijalo viac ako 60  významných hostí  - Ján Mikolaj, 
minister školstva, R. M. Vallee,veľvyslanec USA v SR –, zástupcovia ministerstva 
hospodárstva, predstavitelia Americkej obchodnej komory v SR, predstavitelia 
najvýznamnejších IT spoločnosti v SR, rektori a  predstavitelia najúspešnejších škôl, ktorí sa 
do programu zapojili a zástupcovia médií.    

Program NetAcad v SR má výnimočnú 
reputáciu. Je úspešný, uznávaný štátnou aj 
privátnou sférou ako výnimočtný príklad 
spolupráce verejných a privátnych inštitúcií.  Má 
mnoho sympatizantov. Jedným z nich je aj pán 
Braňo Ondruš, jpopulárny televízny hlasateľ, 
ktorý slávnostné stretnutie moderoval. 
V úvode vystúpil M. Rebroš, generálny riaditeľ 
Cisco Slovakia–, ktorý prezentoval pozíciu 
Cisco ako  lídra v oblasti budovania „sietí, 

v ktorých komunikujú ľudia“. V historickom 
kontexte zhodnotil NetAcad ako globálnu 
vzdelávaciu iniciatívu, ktorá významne 
ovplyvnila systém odborného vzdelávania v SR.  
Vo svojej prezentácii ocenil spojené úsilie 
partnerov: Cisca, Ministerstva školstva SR 
a Slovenskej sporiteľne (najvýznamnejšej 
bankovej inštitúcie v SR, ktorá je oficiálnym 
partnerom programu NetAcad v SR) pri rozvoji 
programu NetAcad v SR a tiež prezentoval 
výsledky programu NetAcad dosiahnuté v rokoch 1999 – 2007. 
So slávnostným príhovorom vystúpil minister školstva J. Mikolaj, ktorý ohodnotilprogram 
NetAcad v SR ako významný príspevok k budovaniu vzdelanostnej ekonomiky v SR a  
príklad inovatívnej partnerskej spolupráce privátnej a akademickej sféry. S pozdravným 

príhovorom vystúpila R. Ovesny- Straka, 
predsedníčka predstavenstva a prezidentka 
Slovenskej sporiteľne, ktorá je generálnym 
partnerom programu NetAcad v SR. V rámci 
svojich vystúpení spomínaní rečníci vyjadrili 
svoj záujem na ďalšej dlhodobej spolupráci pri 
rozvoji programu NetAcad v SR. 
Súčasťou slávnostného programu bolo aj 
odovzdanie pamätných plakiet predstaviteľom 
verejnej a privátnej sféry, ktorí svojou osobnou 
angažovanosťou nad rámec svojich bežných 
pracovných povinností  prispeli k úspechu 
programu NetAcad.   

Ocenení boli: Regina Ovesny-Straka,predsedníčka predstavenstva a generálna 
riaditeľka Slovenskej sporiteľne, Danica Lacová, riaditeľka úseku komunikácie 
a sponzoringu Slovenskej sporiteľne, Daniela Šipošová, riaditeľka Odboru informatiky 



a informatizácie MŠ SR, Prof. Anton Čižmár, CSc., prorektor Technickej univerzity 
v Košiciach a Prof. Pavol Horváth, CSc., predseda predstavenstva SANET. 
 
Program NetAcad funguje v Slovenskej 
republike od roku 1999. Rozvíjať sa začal 
hlavne po roku 2001, keď bolo podpísané 
prvé memorandum o spolupráci medzi 
Ministerstvom školstva SR a firmou Cisco. 
O rok neskôr sa k memorandu pripojila aj 
Slovenská sporiteľňa, ktorá bola prvou 
finančnou inštitúciou v Európe, ktorá 
výraznou mierou podporila v súčasnosti 
najúspešnejšiu globálnu e-learningovú 
iniciatívu.  
Celkovo sa v SR do programu zapojilo 54 
vzdelávacích inštitúcií a viac ako 11 tisíc 
študentov. V súčasnosti v rámci programu študuje viac ako 4 000 študentov. Vďaka tomu 
Slovensko patrí k najúspešnejším krajinám v uplatňovaní tejto novej formy vzdelávania. 
Zhodli sa na tom všetci účastníci slávnostného podujatia.  
Dlhodobým cieľom programu je, aby štúdium každý rok ukončilo najmenej 300 sieťových 
odborníkov s medzinárodným certifikátom CCNA. 
Podľa dostupných informácií až sto percent doterajších absolventov programu bez 
problémov našlo pracovné uplatnenie v študovanom odbore.  
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