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VZDELÁVANIE PRE PRAKTICKÝ
ŽIVOT
Spoločnosť Soitron je jedným z najväčších info-komunikačných
integrátorov a poskytovateľov IT služieb v oblastiach Infraštruktúry,
Uniﬁed Communications, Content Management, Customer Interaction
a IT bezpečnosti. Čoraz viac sa však dostáva do povedomia odbornej
IT spoločnosti i v oblasti vzdelávania IT špecialistov. O činnosti
bratislavského školiaceho strediska spoločnosti Soitron nám porozprával
Peter Smiček, manažér školiaceho strediska.
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Školiace stredisko spoločnosti Soitron

a Hewlett Packard si Soitron (vtedajší Tro-

svoju ponuku o kurzy produktov značky

poskytujúce školenia produktov Compaq

net) udržal svoju pozíciu a potvrdil vysokú

Cisco.

a Microsoft bolo otvorené v júni 2001.

kvalitu a odbornosť poskytovaných školení.

Dnes, po viac ako osemročnej tradícii

Neskôr po fúzii spoločností Compaq

Od roku 2003 školiace stredisko rozšírilo

poskytovania školení, svoje portfólio orien-
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tuje prevažne na oficiálne školenia spoloč-

rozumieť potrebám zákazníka. Vo všetkých

časnosti sú v certifikačnom stredisku k dis-

ností Cisco a Microsoft s posilou školení

realizáciách školení sa kladie dôraz na po-

pozícii štyri testovacie stanice. Soitron tak

z oblastí Unix a SAN.

skytnutie komplexného riešenia v oblasti

vytvoril ideálne podmienky pre IT odborníkov

vzdelávania. Samozrejmosťou sú školenia

na otestovanie svojich vedomostí v techno-

prispôsobené priamo na mieru zákazníka.

lógiách všetkých renomovaných firiem sveta.

Výborným príkladom je úspešne realizovaný

V roku 2008 sa v testovacom stredisku Soit-

Školitelia alebo systémoví
inžinieri?
Soitron disponuje tromi školiacimi miest-

projekt vyškolenia 1 650 koncových užíva-

ronu podrobilo certifikačnej skúške 732 IT

nosťami vybavenými modernou výpočtovou

teľov IP telefónie pre zákazníka z bankového

špecialistov.

a prezentačnou technikou. Najväčší dôraz

sektoru.

Udržať tempo

sa kladie na udržanie vysokej odbornosti
školiteľov. Školitelia Soitronu okrem neustáleho vzdelávania sa participujú na projektoch

Školenie i testovanie pod jednou
strechou

Plánom na tento rok je udržať tempo nasadené v roku 2008, keď sa podarilo zdvoj-

a implementáciách spoločnosti, čo im

Keďže Soitron je aj certifikovaným tes-

násobiť všetky kľúčové ukazovatele obratom

umožňuje obohatiť školenia o cenné skú-

tovacím strediskom, vyškolení IT špecialisti

školení pre externých účastníkov počínajúc,

senosti z praxe.

majú možnosť priamo v školiacom stredisku

cez kapacitu školiaceho ako i testovacieho

otestovať svoje vedomosti a získať celo-

strediska a počtom účastníkov certifikačných

svetovo uznávané certifikáty. Skúšky pos-

skúšok končiac. Po úspešnej implementácii

kytuje od roku 2003 pre spoločnosť Pearson

výše 2 000 on-line IT školení pre zamestnan-

Poskytovanie riešení v oblasti
vzdelávania, nie leasing školiteľov
Účastníkmi školení sú nielen externí záu-

VUE a od roku 2007 spojil svoje sily s ďal-

cov Soitronu je výzvou rozšírenie produkto-

jemcovia, ale aj vlastní zamestnanci Soitronu.

ším globálnym poskytovateľom elektronického

vého portfólia pre externého zákazníka aj

To umožňuje získať lepšiu spätnú väzbu a po-

testovania – spoločnosťou Prometric. V sú-

o túto modernú formu vzdelávania.

ČO NA TO FREKVENTANTI?
O stručné vyjadrenie sme požiadali aj niekoľko účastníkov cyklu školení, ktorý sa skončil
pred niekoľkými dňami.
Ing. Marián Janec (Energotel)

sa na podobných akciách rád

školiteľa prispieva, samozrej-

vysokej úrovni. Pri súčasnom

Som čerstvým absolventom

zúčastním aj v budúcnosti.

me, aj príjemné prostredie. Učí-

tempe vývoja technológií je pra-

me sa tu viac o Serveri 2008,

videlné dopĺňanie vedomostí

vysokej školy a keďže sa mám
v praxi zaoberať každou strán-

Ing. Ľubomír Vacula (NASES):

pretože naša firma naň pre-

v oblasti IT nevyhnutnosťou.

kou telekomunikačnej infra-

Už som tu nejaké školenia ab-

chádza.

Škola poskytne iba všeobecný

štruktúry, prostredníctvom od-

solvoval a vždy som bol mi-

borných školení nadobúdam

moriadne spokojný, pretože

Ing. Marián Havlíček (SOFTEC):

mostí pre praktický život a prá-

až osemdesiatpercentný pre-

tieto podujatia sa robia veľmi

Ja som tu bol na školení už mi-

cu získavame práve prostred-

hľad o potrebných veciach v pre-

kvalifikovane. Školenia sú po-

nulý rok v decembri a zhodou

níctvom podobných školení.

pojovaní sieťových zariadení.

trebné, neslobodno zaostať.

okolností mi prednášal ten istý

V našej firme už máme vybrané

školiteľ. Vtedy, rovnako ako te-

Marián Kurčík (Soitron)

Dionýz Kárász (Národná agen-

aj ďalšie školenia, ale momen-

raz, som si odnášal nielen nové

Pracujem tu už štvrtý rok a pra-

túra pre sieťové a elektronické

tálne sme, ako by som pove-

vedomosti, ale aj dobrý dojem.

videlné školenia nesporne pris-

služby – NASES)

dal – v šetriacom móde.

Je nevyhnutné, aby som mal

základ, podstatnú časť vedo-

pievajú k vyššej špecializácii.
Peter Harnoš (Soitron)

Najmä v čase krízy si každý

v praxi vedomosti z tejto ob-

Ing. Marian Janovič (SOFTEC)

Kurz nadmieru splnil moje

oveľa viac uvedomuje, že čím

lasti. Preto je podobné školenie

So školením som veľmi spo-

očakávania, schopnosti a ve-

sa viac naučí, tým väčšiu hod-

veľmi užitočné a celkom určite

kojný, k čomu okrem kvalitného

domosti školiteľa sú na veľmi

notu bude mať na trhu práce.
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