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Študentov láka plat aj zásuvky 
Zhruba polovicu budovy zaplatil škole štát, na zariadenie chce pomoc súkromníkov. 
BRATISLAVA. Serverové farmy, dátové centrá, kilometre najrýchlejších káblov, internet v aule pre 
stovky študentov súčasne. Informatici Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dostali modernú 
budovu za 27 miliónov eur. 

Približne polovicu peňazí dal štát, zvyšok získala 
univerzita predajom pozemku. 

Budova má byť vybavená modernými 
technológiami. Okrem väčšieho komfortu má 
umožniť, že súčasný počet tisíc študentov 
v žiadanom odbore môžu zdvojnásobiť. 

„Budova je plánovaná na tisícosemsto študentov 
a verím, že toto číslo sa nám podarí naplniť, 
udržať a ak bude veľmi treba aj navŕšiť,“ povedal 
Pavel Čičák, dekan Fakulty informatiky 
a informačných technológií. Počty prijatých 
študentov sa podľa neho budú počas najbližších 
rokov pomaly zvyšovať. 

Pripojení 

Informatici majú iné potreby ako iní študenti, projektanti na to mysleli. „Bolo to projektované aj na 
veľké množstvo zásuviek, každý bude môcť mať vlastnú,“ hovorí Dušan Zeleník, doktorand fakulty 
a programátor projektu dotankoch.sk, ktorý sleduje prácu poslancov a vytvára štatistiky ich hlasovaní. 

Pre stavbárov boli najväčšou výzvou práve rozvody veľkého množstva káblov. 

Internet bude v každej časti budovy. „Sú tu aj laboratóriá prispôsobené aj na vývoj grafických 
aplikácií, čo sme doteraz nemali,“ hovorí Zeleník. V aule navyše nebudú musieť sedieť aj na 
schodoch. 

Fakulta už rokuje o spolufinancovaní zariadenia novej budovy so súkromnými firmami, ktoré 
využívajú vyštudovaných programátorov. 

„Spoločné laboratóriá s firmami, to je asi cesta,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity 
Robert Redhammer. Horšie na tom sú podľa neho okolité fakulty v Mlynskej doline, kde sú aj 
najväčšie slovenské internáty. „Nedávno tu vedľa padol balkón, je to životu nebezpečné,“ dodal 
rektor. 

Viac času v škole 

Študenti aj učitelia sa plánujú sťahovať počas leta. „Určite by sme chceli, aby študenti trávili v škole 
viac času, aby sa tu cítili ako doma,“ hovorí Jakub Šimko, doktorand a ďalší autor dotankoch.sk. 

Absolventi informatiky sú úspešní, softvérové riešenie racionalizácie spotreby elektriny dostalo 
dvojicu z dotankoch.sk do svetového finále súťaže študentských technológií Imagine Cup, ktorú 
podporuje Microsoft. 

Fakulta informatiky študentov láka aj na vyhliadky dobrej práce. 

„Absolventi informatických odborov zarábajú až 1600 eur mesačne,“ napísala univerzita v tlačovej 
správe. Priemer za všetky vysoké školy na Slovensku dosahoval podľa Štatistického úradu minulý rok 
asi 980 eur. 

Nová budova v Mlynskej doline stála 27 miliónov eur a sú v nej
uložené kilometre káblov. Foto: SME – Tomáš Benedikovič 


