FIIT oslavuje svoje 10. výročie
V tomto roku si pripomíname 10. výročie
vzniku FIIT. Od 1. októbra 2003 sa datuje
výučba na siedmej fakulte STU v Bratislave.
Pri príležitosti osláv 10. narodenín na
slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady FII STU,
boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili
o vznik a rozvoj fakulty.

Súčasný a bývalý dekan – Pavel Čičák a Ľudovít Molnár.

19. novembra 2013 v popoludňajších hodinách
sa Turingova veľká učebňa zaplnila študentmi
a zamestnancami fakulty, zástupcami z iných
univerzít,
spolupracujúcich
spoločností,
ministerstiev a ďalšími hosťami. Po odznení
štátnej hymny, všetkých prítomných privítala
a vzácnych hostí predstavila prodekanka Viera
Rozinajová, ktorá celé podujatie moderovala.

„Vznik fakulty výrazne spôsobila vtedajšia situácia v spoločnosti, kedy sa z informatiky, dovtedy
považovanej za odbornú činnosť, stala bežná vec v našich životoch. Jednoducho, prišli sme do stavu,
kedy informatiku potrebujeme denne pri väčšine našich aktivít. Z toho nám vyplynul i výrazný nárast
dopytu po odborníkoch, schopných pracovať v tejto oblasti a plniť požiadavky našej generácie na jej
využitie. V roku 2003 teda vznikla Fakulta informatiky a informačných technológií, ktorá sa ako
jediná na Slovensku zaoberá čisto informatikou a informačnými technológiami. Od toho dátumu
štúdium ukončilo viac ako 1500 bakalárov, viac ako 1200 inžinierov a 50 doktorandov. Denne
prichádzam do kontaktu so spoločnosťami, ktoré sa sťažujú na nedostatok odborníkov v oblasti
informačno-komunikačných technológií. Pýtajú sa, koľko našich študentov končí tento rok a koľko
v tie ďalšie. Keď vidím tento záujem, viem, že rozhodnutie založiť fakultu bolo správne.“ Privítal
hostí Pavel Čičák, dekan fakulty. „Všeobecným faktom na trhu práce je, že absolventi informatiky
patria k najžiadanejším absolventom škôl. Kvalitných, technologicky zdatných absolventov je v tejto
digitálnej dobe málo a bude to platiť stále viac. Preto ma nesmierne teší, že vaša fakulta dokáže pružne
reagovať na potrebu trhu práce a pre mladých ľudí vytvára atraktívnu ponuku vysoko kvalitného
vzdelania.“ Povedal Peter Pellegrini, štátny tajomník MF SR, ktorý v závere svojho prejavu potvrdil
uvoľnenie financií na dostavbu ául v našej budove s termínom ihneď.
Rektor STU, Robert Redhammer, vo svojom prejave skonštatoval, že naša fakulta je bohatou v zmysle
kvality a hodnoty ľudí – učiteľov, profesorov a najmä študentov, ktorí sú nielen odborne zdatní, ale
dokážu ísť aj do projektov, do podnikania, do rozvoja vlastných myšlienok, do vytvárania pracovných
príležitostí pre ostatných, nielen pre seba.
Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠ SR, zaželal všetkým veľa úspechov do
ďalších rokov fungovania našej fakulty a zároveň ospravedlnil neprítomnosť ministra Dušana
Čaploviča.
Pavol Návrat, predseda AS FIIT STU, poďakoval predchádzajúcemu i terajšiemu dekanovi, že viedol
a vedie fakultu s víziou a poprial fakulte, aby mala i v budúcnosti aspoň takých dobrých a šikovných
študentov ak doteraz.
Naša fakulta má bohaté skúsenosti v spolupráci s praxou. Prax predstavuje cieľ, pre ktorý
vychovávame našich študentov. Túto spoluprácu zastrešuje i Rada pre spoluprácu s praxou. Peter
Weber v jej zastúpení vyzdvihol význam vzdelávania na našej univerzite a potreby priemyslu mať
kvalitných odborníkov a kreatívnych profesionálov v oblasti IKT. Vyzval prítomných študentov, aby
sa chytili tejto výzvy a zaželal fakulte veľa úspechov k výchove takýchto ľudí.
Nasledovala zdravica Carla Ghezziho z Politechnico di Milano, prezidenta asociácie fakúlt a pracovísk
rozvíjajúcich informatiku v Európe.
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V mene dekanov zahraničných fakúlt sa prihovoril Jaroslav Zendulka z FIT VUT v Brne a za príbuzné
slovenské fakulty a fakulty STU Gabriel Juhás, dekan FEI.
Na slávnostnom zasadnutí VR boli ocenení pracovníci, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili
o vznik a rozvoj našej fakulty.
Ľudovít Molnár, prvý dekan fakulty, si z rúk dekana Pavla Čičáka prevzal medailu Wolfganga
Kempelena, udeľovanú jednotlivcom z univerzity aj mimo nej, ktorí významným spôsobom prispeli
k rozvoju vedeckého poznania v oblasti informatiky a informačných technológií alebo za mimoriadne
zásluhy o rozvoj FIIT STU. Zároveň mu rektor STU odovzdal Pamätný list stromu poznania. Tieto
listy odovzdal i ďalším naším profesorom: Márii Bielikovej, Pavlovi Horváthovi, Milanovi
Kolesárovi, Vladimírovi Kvasničkovi, Ľudovítovi Molnárovi, Pavlovi Návratovi a Jiřímu
Pospíchalovi.
Pamätné a ďakovné listy, ako prejav pocty a uznania za mimoriadne zásluhy o rozvoj fakulty, si
prevzali z rúk dekana Mária Bieliková, Norbert Frištacký (in memoriam), Ladislav Hudec, Milan
Kolesár, Margaréta Kotočová, Tibor Krajčovič, Jana Minárová, Pavol Návrat, Jiří Šafařík, Martin
Šperka, Vladimír Vojtek (in memoriam), Alexandra Bieleková, Alexander Haas, Mária Hricová
a Valéria Šimáková.
Na rad prišli i študenti, ktorí si pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva na slávnostnom
podujatí prevzali ocenenia – Cenu dekana za výborné študijné výsledky a výborne vypracované
záverečné práce v bakalárskom a inžinierskom štúdiu a Cenu rektora v doktorandskom štúdiu.
Za všetkých ocenených študentov sa publiku prihovoril Miroslav Šimek, jeden z nich: „Rád by som sa
poďakoval v mene všetkých ocenených študentov našej fakulty za to, že sme tu mohli študovať
a k tomu získať množstvo cenných skúseností do života nielen v rozličných oblastiach informatiky, ale
i vzájomnej ľudskej komunikácii a pracovnom nasadení. Fakulta informatiky a informačných
technológií je známa svojou náročnosťou, no s dostatočným zanietením a úsilím sa to dá zvládnuť.
Veľmi si naše ocenenia vážime a ďakujeme.“
„Chcel by som nám všetkým zablahoželať k tým dvom číslam 10 a 50. 10, to je tá fakulta. Ale tých
50... Viete si predstaviť to rozhodnutie na elektrofakulte, zakúpiť počítač v čase, keď ešte náučný
slovník hovoril o kybernetike ako o buržoáznej pavede? Museli byť nesmierne silný a múdry a ja by
som im chcel poďakovať, že k takémuto rozhodnutiu prišli. Odštartovali niečo, čo nikto z nás vtedy
nepredpokladal.“ Povedal Ľudovít Molnár a pokračoval: „Chcel by som sa predovšetkým poďakovať
našim študentom. Máme skvelých študentov. To nie je náhoda, že je o nich najväčší záujem. Pre mňa,
ako učiteľa, bolo cťou a radosťou ich učiť. Som rád, že ma mnohí z nich prerástli. To je snom každého
učiteľa. Chcel by som sa poďakovať za nás všetkých ocenených. Chcel by som zaželať STU veľa síl,
znalostí a schopností pri napĺňaní vízie našej fakulty.“
Oficiálnu časť ukončil spevácky zbor umeleckého súboru Technik STU v Bratislave. Hostia sa
presunuli do foyera na 1. PP a počas rautu si vymieňali svoje názory, skúsenosti...
Slávnostné podujatie pokračovalo Moyzesovej sieni UK galavečerom, ktorý spríjemnil Technik,
sfúkavanie sviečok narodeninovej torty a slávnostná recepcia. Viac informácií a fotografií z podujatia
nájdete v aktualitách na webovej stránke fakulty:
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4067.
Zuzana Marušincová
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