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BRATISLAVA – Ako súvisí atrak-
tivita nášho trhu práce pre no-
vých investorov práve s imple-
mentáciou najnovších IT tech-
nológií? 

– Pre viaceré popredné globálne
IT spoločnosti je Slovensko veľmi
zaujímavou krajinou, najmä z hľa-
diska možnosti investovať do bu-
dovania outsourcingových centier,
s cieľom poskytovať globálne IT
služby. Narážajú však na problém
nedostatku nimi požadovaných
vhodných sieťových špecialistov,
predovšetkým z oblasti progre-
sívnych sieťových technológií
(bezpečnosť, VoIP, bezdrôtové sie-
te).  Súčasná štátna vzdelávacia
infraštruktúra sa nedokáže ope-
ratívne prispôsobovať týmto tren-
dom a reagovať na rastúci záujem
o vysokokvalifikovaných špecia-
listov. Vedie to až k tomu, že via-
ceré spoločnosti boli v poslednom
roku nútené prehodnotiť svoje pô-
vodné plány na investície v SR.

Sme vo fáze, keď sa o miliardy
korún z eurofondov budú uchá-
dzať rozličné projekty informa-
tizácie. Kde by, podľa vás,  bolo
vhodné investovať?

– Máme predstavu, ako by sme
vedeli prispieť k plneniu progra-
mu informatizácie práve pri  pod-
pore zvyšovania profesionálnej
úrovne pedagógov stredných a vy-
sokých škôl v oblasti infokomu-
nikačných technológií (IKT) na
báze implementácie uznávaných
priemyselných certifikátov do
vzdelávacej praxe, ktoré je možné
získať absolvovaním programu
NetAcad. Je to cieľ, ktorý je aj
priamo špecifikovaný v rámci Ná-
rodnej Lisabonskej stratégie ako

prioritná oblasť Vzdelávanie a in-
vestícia do ľudí. V rámci plnenia
tohto cieľa navrhujeme vypraco-
vať a implementovať do vzdeláva-
cej praxe koncepciu vzdelávania
pedagógov stredných a vysokých
škôl v oblasti IKT na báze sieťo-
vého akademického programu
Cisco. Táto koncepcia umožní
učiteľom získať globálne uznáva-
ný priemyselný certifikát. Vzde-
lávanie v rámci uvedenej koncep-
cie sa stane uznávanou súčasťou

ich profesionálneho rastu v rámci
systému ďalšieho zvyšovania ich
kvalifikácie. Koordináciou tejto
aktivity budú poverené vybrané
univerzitné pracoviská, ktoré sú
už úspešné zapojené do progra-
mu CNAP. Cieľom je teda vybu-
dovať na báze už existujúcej sie-
te inštitúcií zapojených do prog-
ramu CNAP (Cisco Systems, 50
inštitúcií) funkčný systém zame-
raný na zvyšovanie profesionálnej
úrovne pedagógov stredných a vy-

sokých škôl v oblasti IKT. Vytvo-
ria sa tak predpoklady na ďalší
odborný rast pedagógov a  aj  zvy-
šovanie úrovne samotného vzde-
lávacieho procesu v oblasti IKT.

Podľa výsledkov IDC štúdie, sa
Slovensko má v roku 2008 zara-
diť skôr medzi krajiny, ktoré si
s rastúcim dopytom po kvalifi-
kovanej IT sile nebudú vedieť
progresívne poradiť...

– Slovensko si vie poradiť s uve-
deným nedostatkom kvalifikova-
nej pracovnej sily, sú plne vytvo-
rené predpoklady na riešenie 
uvedenej situácie (vybudovaná
stabilná sieť 51 vzdelávacích in-
štitúcií zapojených do programu
NetAcad, viac ako 3 500 študen-
tov aktuálne študujúcich v systé-
me, viac ako 160 kvalifikovaných
pedagógov, ktorí sú schopní vy-
učovať v rámci programu, celý rad
medzinárodných ocenení za ús-
pechy v oblasti prípravy sieťových
špecialistov, 6 rokov programu v
SR...). Tieto výsledky sa však do-
siahli len ako „implementácia glo-
bálnej vzdelávacej iniciatívy spo-
ločnosti Cisco Systems v SR“, na
základe predovšetkým sponzor-
sky získaných prostriedkov na
podporu implementácie. Nie však
na základe implementácie „systé-
mového riešenia v oblasti vzdelá-
vania profesionálov“. Na riešenie
tejto situácie je potrebné aj legis-
latívne doriešiť otázku prípravy
sieťových špecialistov ako súčasť
systému celoživotného vzdeláva-
nia tak pedagógov v oblasti IT (na
báze tzv. priemyselných certifiká-
tov), ako aj umožniť väčšiemu po-
čtu študentov prístup k uvedené-
mu vzdelávaniu. js

FRANTIŠEK JAKAB, koordinátor sieťového akademického programu
NetAcad pre SR.

Potrebujeme 
systémové riešenia

Hovoríme s Františkom Jakabom, koordinátorom sieťového akademického programu NetAcad pre SR.

NetAcad – úspešný model

Spoločnosť T-Systems Slovakia v
Košiciach je ešte len na začiatku
svojho rozvoja. Vznikla koncom
januára tohto roku na základe
rozhodnutia globálnej materskej
firmy T-Systems International. Vý-
ber Košíc nebol náhodný. Je to
veľké univerzitné mesto. Spolu s
Prešovom má 30 000 študentov.
Východoslovenský región je z hľa-
diska sofistikovaných výrob a slu-
žieb značne zaostalý, bez infra-
štruktúry, takže jediný spôsob,
ako ho podporiť, je vytvoriť centrá
pridanej hodnoty. T-Systems Slo-
vakia je presne to, čo treba.

Raketový štart 

T-Systems Slovakia nebol prvý,
ale jeden z prvých. V Košiciach sú
už pobočky Siemensu a Nessu, pô-
sobia tam ďalšie kvalitné lokálne
firmy. Do nového sídla sa presťa-
hovali s 23 zamestnancami začiat-
kom apríla. Produktívnu prevádz-
ku pre prvého zákazníka, ktorým
bola veľká cestovná kancelária
Thomas Cook, začali 1. mája. Ide o
administráciu SAP technológie a
riešení. Koncom júna mali už pod-
písaných 100 pracovných kontrak-
tov. Koncom augusta vykazovali
sto zamestnancov a počet podpí-
saných pracovných kontraktov pre-

siahol dvesto. Koncom septembra
sa dostali na hranicu 200 pracov-
níkov a 250 kontraktov. Kompe-
tenčné centrum sa profiluje v ob-
lasti  SAP, operačných systémov
Windows, Unix (Linux, SUN Sola-
ris, IBM AIX, HP Unix) a zameria-
va sa na správu vybraných roz-
siahlych aplikácií pre Deutsche 
Telekom A.G., ako aj pre korpo-
rátnych klientov DT. Od 1. augus-
ta medzinárodných zákazníkov
obsluhujú v režime 7x24, pričom
pracovnými jazykmi sú angličtina
a nemčina. Zatiaľ však prešli len
prvú časť cesty, ktorá je najľahšia.
Druhá je oveľa ťažšia, pretože po-
trebujú vyprofilovať zamestnancov
na ešte vyššiu profesionálnu úro-
veň, nastaviť požiadavky na spoľa-
hlivosť, kvalitu, lojalitu atď. A to
všetko treba zvládnuť pri vysokom
tempe rastu spoločnosti.

Rekvalifikovali lekára 
i farára

„Nemáme problémy, pokiaľ ide
o potenciál ľudí na trhu práce, má-
me však problémy so získavaním
kvalitných profesionálov pre to,
čo robíme, čiže pre vzdialenú
správu a administrovanie systé-
mov, sietí, bezpečnosti aplikácií,“
hovorí Jozef Ondáš, generálny ria-

diteľ T-Systems Slovakia. „Preto
nám špeciálne firmy zmapovali si-
tuáciu a vypracovali štúdie, ako
dlho by trvalo rekvalifikovať stro-
jára, silnoprúdara, stavbára, ma-
tematika, fyzika, chemika, bioló-
ga, ekonóma. A čuduj sa svete,
napriek tomu, že nadávame na
našu školskú sústavu, dokázali
sme za tri-štyri mesiace zo začia-
točníkov vychovať odborníkov –
špecialistov. Dokonca sme rekva-
lifikovali aj jedného lekára a jed-
ného gréckokatolíckeho farára.
Všetci boli schopní dostať na vr-
chol prvej z piatich úrovní v IT
modeli a za ďalšie dva mesiace na
vrch druhej úrovne. Do tretej
úrovne ich zatiaľ nepúšťame, lebo
musia aspoň pol roka až rok tvr-
do pracovať na sebe a učiť sa.
Verím však, že všetci zamestnan-
ci, ktorých máme, budú koncom
budúceho roku mať úroveň dva a
pol až tri.“

Pochopenie univerzít

Pochopili, že jedinou schodnou
cestou za súčasnej situácie na tr-
hu práce IT odborníkov je rekva-
lifikácia. Sami si na tu netrúfli.
Preto sa spojili s univerzitami.
Obe univerzity – Technická uni-
verzita v Košiciach a prešovská

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika –
preukázali obdivuhodný prístup.
Začali spoločne rozvíjať rôzne ak-
tivity a pritiahli do firmy mno-
hých vysokoškolských absolven-
tov, ktorí neboli zo smerov 
príbuzných  informačným techno-
lógiám. V lete zorganizovali Sum-
mer UniversITy, teda akúsi IT aka-
démiu pre absolventov a študen-
tov univerzít a stredných škôl. Za
dva mesiace záujemcovia vo svo-
jom voľnom čase absolvovali re-
kvalifikačný kurz, ktorý pre nich
spoločne pripravila firma a uni-

verzity. Výsledok bol výborný.
Osemdesiat až deväťdesiat per-
cent z nich získalo možnosť pra-
covať v T-Systems alebo v ďalších
IT firmách sídliacich v Košiciach
ako Siemens či Ness.  

Vysvetľovanie a motivácia

S iniciatívami T-Systems po-
kračuje ďalej. Mnohí študenti po
ukončení univerzity odišli na let-
né brigády do Írska, Veľkej Britá-
nie  či Nemecka. Teraz sa však
vracajú domov a chcú sa natrvalo
zamestnať. To je pre firmu per-
fektná príležitosť. S univerzitami
organizuje večernú jesennú a po-
tom aj zimnú UniversITy. Vo fir-
me sú optimisti a sú presvedčení,
že aj budúcoročné počty novopri-
jatých zamestnancov hravo spl-
nia, hoci sú vysoké. Pomôže im
aj to, že začínajú motivovať i štu-
dentov zo stredných a základných
škôl a ich rodičov. S rektormi, pro-
rektormi, dekanmi, profesormi
chodia  po východoslovenských
stredných školách a prednášajú
rodičom a učiteľom, kde je per-
spektíva ich detí.  Ukazujú im
trendy rozvoja technológií, eko-
nómie i spoločnosti, hovoria im,
že informačné technológie sú
priemyslom, kde  sa ešte 50 až

100 rokov oplatí študovať. Začí-
najú ich počúvať a posielať deti
do kurzov. To je cesta, ktorou by
sa mohli všetci uberať. 

Zamestnanci lektormi 
na univerzitách

Samozrejme, príprava a rekvali-
fikácia by neboli možné bez 
dobrého materiálneho zázemia. 
T-Systems zriadil dve laboratória
na univerzitách. Jedno je pre ope-
račné systémy SUN Solaris a Li-
nux, druhé pre SAP bázu a IBM
AIX. Tam majú študenti možnosť
„pohrať sa“ sa s reálnym operač-
ným systémom. Zamestnanci fir-
my pritom pôsobia ako lektori. Od
budúceho akademického roku
chcú pomôcť modifikovať učebné
osnovy univerzít tak, aby pripra-
vovali absolventov pre reálne po-
treby IT priemyslu na východe i
pre celé Slovensko. „Druhým veľ-
kým cieľom rekvalifikácie je
udržať si ľudí, ich motiváciu a lo-
jalitu. Myslíme si, že v motivač-
nom faktore je plat až na treťom a
štvrtom mieste. Ak sa dobre nad-
staví vnútrofiremná kultúra, hlav-
né smerovanie v technologickej
úrovni, profesionalite a inová-
ciách, tak ľudia zostanú,“ dodáva
Jozef Ondáš. mb

IT špecialistov už z klinca nezvesíš... 

JOZEF ONDÁŠ, generálny riaditeľ 
T-Systems Slovakia

Sieťový akademický program glo-
bálnej IT spoločnosti Cisco, celo-
svetovo známy ako Cisco Networ-
king Academy, je na Slovensku im-
plementovaný už od roku 1999. Na
základe priaznivého ohlasu akade-
mickej sféry bolo v januári 2001
podpísané Memorandum o spolu-
práci medzi Ministerstvom školstva
SR a Cisco Systems (MoU), ktoré
je založené na inovatívnom nezis-
kovom partnerstve verejného a pri-
vátneho sektora, na princípoch vzá-
jomnej výhodnosti.

Ministerstvo školstva SR a Cisco
Systems sa v rámci memoranda
zaviazali spolupracovať pri imple-
mentácii programu sieťových aka-
démií do vzdelávacieho systému
v SR s tým, že Ministerstvo škol-
stva SR bude podporovať vhodnú
implementáciu programu do štu-
dijných programov stredných a
vysokých škôl v Slovenskej re-
publike. K memorandu v roku
2002 pristúpila ako generálny
partner programu v SR aj Sloven-
ská sporiteľňa, a tak sa stala pr-
vou finančnou inštitúciou v regió-
ne EMEA, ktorá takouto výraznou
formou podporila v súčasnosti
najúspešnejšiu globálnu e-lear-
ningovú iniciatívu. Program  je
chápaný ako vhodné doplnenie
existujúceho systému vzdelávania
v oblasti profesionálneho vzdelá-
vania vedúceho k získaniu me-

dzinárodne uznávaných priemy-
selných certifikátov. Súčasný vy-
budovaný systém – štyri univer-
zitné pracoviska a 47 stredných
škôl – umožňuje pripraviť ročne
asi 300 až 500 sieťových odborní-
kov na úrovni CCNA špecializácie,
čo by malo v značnej miere uspo-
kojiť existujúci dopyt po špecialis-
toch. Slovenská republika patrí do-
sahovanými výsledkami medzi
najúspešnejšie krajiny v medziná-
rodnom meradle v príprave sieťo-
vých špecialistov vôbec (v súčas-
nosti v rámci takto vybudovaného
systému študuje v SR viac ako 
3 500 študentov stredných a vy-
sokých škôl).

Sieťový akademický program
Cisco je moderný vzdelávací
program, ktorého cieľom je vý-
chova odborníkov predovšetkým
v oblasti návrhu, budovaní a sprá-
vy počítačových sietí. Ďalej štu-
denti môžu získať nielen teoretic-
ké vedomosti, ale aj praktické
skúsenosti súčasných, ale aj prá-
ve zavádzaných nových komuni-
kačných technológií. Štúdium vy-
tvára základ pre ďalšie vzdeláva-
nie v oblasti počítačových sietí a
zvyšuje šancu absolventov na
uplatnenie v novej a zaujímavej
oblasti. Okrem oblasti počítačo-
vých sietí ponúka program taktiež
vzdelávanie v celom rade ďalších
dôležitých oblastí. js


