




Sídlo FIIT STU 
2003 – 2012  FIIT v priestoroch FEI 
od 2013  nová budova – vlastné priestory :) 



Naši študenti aj vyučujúci sa veľmi rýchlo aklimatizovali  
v novom, modernom prostredí. 



prof. Ľudovít Molnár 
dekan FIIT 2003 – 2011  

doc. Pavel Čičák 
dekan FIIT od 2011 



Záujem o štúdium je vždy veľmi veľký!  
Pri zápise miestnosti praskajú vo švíkoch,  
rady študentov siahajú až za obzor :) 



Každý rok do sveta „vypúšťame“ kvalitných odborníkov.  
50 rokov výučby IT na STU = 3 921 inžinierov. 
Naše skóre za 10 rokov = 1 533 bakalárov, 1 137 inžinierov, 50 doktorov. 



Dopyt po IT špecialistoch na trhu práce je veľký.  
Absolventi FIIT patria medzi najžiadanejších.  







Jedno z najdrahších laboratórií na FIIT.  
Stena z moderných dotykových obrazoviek slúži pre vývoj 
aplikácií pre rôzne dopravné prostriedky. 



DoTankoch.sk  
portál vytvorený študentmi FIIT zaujal nielen média, ale i politickú scénu. 
Obsahuje  databázu výrokov a prejavov našich politikov.  



Tím Speekle 
vyvíja aplikáciu, logopedickú pomôcku, s ktorou nás reprezentoval v 
súťaži Imagine Cup a vyhral súťaž o Podnikateľský nápad roka 2013. 



HladnýŠtudent.sk  
produkt našich študentov, ktorý ocení každý, kto sa chce najesť za 
rozumnú cenu. 



Ani formule sa už dnes nezaobídu bez kvalitne naprogramovanej 
počítačovej infraštruktúry. Práve v tejto „STU formule“ majú 
prsty aj naši študenti. 







Norbert Frištacký 
prvý „ponovembrový“ rektor STU, držiteľ ocenenia „Computer Pioneer 
Award  for Pioneering Digital Devices“ od IEEE Computer Society (1996). 



Mária Bieliková 
prodekanka FIIT (2003 – 2011), 
Osobnosť vedy a techniky za rok 2010. 



Ľudovít Molnár 
rektor STU (2000 – 2003), dekan FIIT (2003 – 2011), 
IT osobnosť roka 2012. 



Bebo White 
svetová špička v oblasti webových 
technológií a webového inžinierstva 
(2010). 

Jiří Wiederman 
český vedec, zaoberajúci sa neštan-
dardnými modelmi počítačových 
systémov (2011). 



Douglas Dean Osheroff  
držiteľ Nobelovej ceny za fyziku  
1996 (2012). 

Keith G. Jeffery 
britský vedec v oblasti Cloud 
computingu (2012). 



A Min Tjoa 
rakúsky vedec, zaoberajúci sa 
neštandardnými aplikáciami (2013). 

Peter Brusilovsky 
americký vedec v oblasti 
programových a informačných 
systémov (2009). 







IIT.SRC  
študentská vedecká konferencia v oblasti informatiky a informačných 
technológií, priestor, kde študenti majú príležitosť prezentovať svoje 
výsledky výskumu a získať ocenenie za svoju prácu. 



TP CUP 
súťaž tímových projektov študentov s cieľom vytvoriť zaujímavé  

a inovatívne softvérové aplikácie, ktoré sú zároveň použiteľné v praxi. 



Naši študenti v Imagine Cupe 
prestížnej celosvetovej technologickej súťaže 
v tvorbe zaujímavých a inovatívnych riešení. 



Aj ty v IT  
unikátny projekt FIIT STU  s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu 
informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore. 



DIGIPOINT 
priestor na testovanie projektov študentov FIIT STU a zároveň miesto 
na prezentáciu nových technológií. 



Deň otvorených dverí FIIT 
deň, kedy sa každoročne zídu davy zvedavých stredoškolákov, lačných 
po informáciách o našej fakulte :) 







Reprezentačný ples STU 2013. 



Notebook EXPO 2013 
FIIT = centrum informatického diania. 



GDG googlovice 
stretnutia fanúšikov googlových technológií. 



CloudCamp Bratislava 2013 
neformálna (ne)konferencia o cloud computingu a virtualizácii. 


