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Slovenská technická univerzita obdržala grant na mobilné technológie
Bratislava, 7. decembra 2007 – Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s. r.o. odovzdala Fakulte informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) grant v hodnote približne
šesťdesiat tisíc eur. Grant pozostával z priameho finančného príspevku a darovania technologického zariadenia.
Finančné prostriedky z daru môže univerzita čerpať počas dvanástich mesiacov, zariadenia zostávajú v
používaní školy aj po ukončení tohto obdobia.
FIIT STU je jednou z trinástich vybraných univerzít z regiónu Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA),
ktorým spoločnosť HP udelila grant v rámci projektu HP Wireless Technology for Teaching. Cieľom projektu
je propagácia záujmu o vedu, technológie, strojárenstvo a matematiku medzi študentmi. Vybraným vysokým
školám boli poskytnuté mobilné technológie, vďaka ktorým sa zlepší úroveň vzdelávacích kurzov a interakcia
medzi prednášajúcimi a študentmi. Hodnota grantu pre univerzitu je približne šesťdesiat tisíc eur a pozostáva
z priameho finančného príspevku a darovania zariadení vo forme tablet počítačov s príslušenstvom, tlačiarne
a fotoaparátu a sieťových zariadení značky HP.
HP taktiež podporuje minulých a súčasných príjemcov grantu, aby si navzájom vymieňali skúsenosti a nápady
ako čo najlepšie zužitkovať získané granty. Vytvára sa tým komunita pozostávajúca z viac ako 650 škôl po
celom svete, ktorým od roku 2004spoločnosť HP celosvetovo poskytla granty v hodnote viac ako 27 miliónov
eur.
V uplynulých dvadsiatich rokoch spoločnosť HP prispela viac ako 700 miliónmi eur v hotovosti a vo forme
hnuteľného majetku školám, univerzitám, komunitným organizáciám a iným neziskovým organizáciám po
celom svete. Viac informácií o programe 2007 HP Technology for Teaching je možné získať na adrese
www.hp.com/go/hpteach.
Viac informácií o rozvoji globálneho občianstva nájdete na: www.hp.com/eur/globalcitizenship.
O spoločnosti HP
Cieľom spoločnosti HP je
zjednodušovať
prácu
s technológiami pre všetkých
svojich zákazníkov – od
individuálnych spotrebiteľov až
po najväčšie podniky. So svojím
portfóliom, zahŕňajúcim tlačové
riešenia, osobné výpočtové
systémy, softvér, služby a IT
infraštruktúru, patrí HP medzi
najväčšie IT spoločnosti na
svete. Celkové príjmy HP za
posledné štyri fiškálne štvrťroky,
končiace k 30. aprílu 2007, boli
na úrovni 97,1 miliardy USD.
Viac informácií o spoločnosti
HP (NYSE: HPQ) možno získať
na adrese www.hp.com.

Prezentácia novej mobilnej učebne
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