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FIIT STU dostala novú modernú budovu, zatiaľ je ale 
prázdna (Doplnené, video) 
Pôvodná správa o 13:15: Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (FIIT STU) má novú a modernú budovu za 27,5 milióna eur. Pri 
príležitosti 75. výročia založenia školy ju dnes po dvoch rokoch výstavby slávnostne otvorili. 

(doplnené o 18:25: Oproti plánovanému rozpočtu stála budova o 8 miliónov eur viac. Sumu sme 
vyššie opravili.) 

Klimatizovaná budova „tretieho tisícročia“ je lokalizovaná v bratislavskej Mlynskej doline a 
pozostáva z dvoch častí – posluchární s vestibulom a 7-poschodovej administratívnej budovy. 
Celková úžitková plocha dosahuje približne 15 000 štvorcových metrov, pričom tretina pripadá 
na vyučovacie priestory. Do všetkých častí je navyše zabezpečený bezbariérový prístup. 

Na výstavbu budovy prispela STU z vlastných zdrojov sumou 13 miliónov eur a štát sumou 
približne 14,5 milióna eur. Výstavba tejto budovy je súčasťou širšieho zámeru vybudovať 
v Mlynskej doline centrum rozvoja informačných technológií. 

 

 
V novom sídle fakulty, ktoré bude mať desiatky moderných posluchární, učební, laboratórií 
a kancelárií, by sa malo vzdelávať okolo 1 800 študentov. Momentálne však v budove chýba 
vybavenie a je viac-menej prázdna. V budúcnosti by malo pribudnúť aj šesť serverovní a dátové 
centrum. 

Nový vysokoškolský komplex je súčasťou širšieho projektu vedeckého mesta, na ktorom sa budú 
podieľať aj susediace ústavy Slovenskej akadémie vied a pracoviská Univerzity Komenského. 
Spolu vytvárajú areál, kde sa na ploche 20 hektárov plánuje rekonštrukcia existujúcich a výstavba 
nových moderných budov s kancelárskymi a vzdelávacími priestormi a špičkovo vybavenými 
laboratóriami. Do roku 2017 sa tu chystá preinvestovať okolo 150 miliónov eur. 

 

 
FIIT, ktorá vznikla v roku 2003, doteraz nemala vlastné sídlo a bola len v „podnájme“ na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky (FEI) STU. 
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