
Čo vás čaká na FIIT ? 

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

prodekan pre štúdium FIIT 



Študentský život? 

 

 



Línia štúdia a Študijné programy 

  

 



Základná línia štúdia 

  



Študijné programy 

 

 



Ako sa dostať ku nám na štúdium?  

 



Elektronická prihláška 

 

 
•správne vyplnenie prihlášky 

 

•okamžitý stav prijímacieho konania 

 

•nižší poplatok za prijímacie konanie 

 

•podpísaná prihláška zaslaná poštou    

do 31. marca 2014 

http://is.stuba.sk/prihlaska/ 



 

 

Písomný test (PT) 

z matematiky 

(Scio) – termíny 

na stránke Scio 

(www.scio.cz) 

Rôzne súťaže 

(www.fiit.stuba.sk) 

Najlepší výsledok - max. percentil z  

EM, PT (1 percentil = 1 bod) 
+ 

uchádzač sa sám prihlási, 

vyberá si miesto a termín 

Externá časť 

(EM) maturity 

z matematiky 

stredná škola 

Celkový počet bodov 

Ďalšie podmienky 

3-ročný bakalár 

marec 2014 

február 2014 

marec 2014 

apríl 2014 



 

 
Externá časť 

(ECJ) maturity z 

cudzích jazykov 

Písomný test (PT) 

z matematiky 

(Scio) – termíny 

na stránke Scio 

(www.scio.cz) 

Rôzne súťaže 

(www.fiit.stuba.sk) 

Najlepší výsledok - max. percentil z  

EM, ECJ, PT (1 percentil = 1 bod) 
+ 

uchádzač sa sám prihlási, 

vyberá si miesto a termín 

Externá časť 

(EM) maturity 

z matematiky 

stredná škola stredná škola 

Celkový počet bodov 

Ďalšie podmienky 

4-ročný bakalár 

marec 2014 marec 2014 

február 2014 

marec 2014 

apríl 2014 



Súťaže 
DOD FIIT -  Deň otvorených dverí na FIIT 

termín konania: december 2013  

 

ProFIIT -   súťaž stredoškolákov v programovaní 

korešpondenčné kolo, január 2014  

finále (na FIIT STU) 

najlepším sa výsledok zohľadní pri hodnotení v prijímacom konaní  

 



Komunikácia s FIIT 
Webstránka fakulty 

http://www.fiit.stuba.sk/ 

info@fiit.stuba.sk 

http://www.fiit.stuba.sk/
mailto:info@fiit.stuba.sk
mailto:info@fiit.stuba.sk
mailto:info@fiit.stuba.sk
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Vizualizácia informácií 
 

Tvorba zobrazení pomocou počítača, ktoré nám  

sprístupnia rozsiahle dáta 
 

Ukážky experimentálnych zobrazení grafov 
 

Ako vyzerá spleť prepojení konkrétneho webu 
 

Kolaboratívne skúmanie grafov 
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Človek na scéne s obohatenou realitou 
 

Počítač vidí, rozpozná a 

dokreslí... napr.: 

 

• virtuálny oheň 

• tlačidlo 
 

 

Počuli ste už o Google okuliaroch? 

 

Skutočný svet okolo nás vieme  

dokresliť, doplniť o virtuálne prvky 
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Počítač vidí a rozpoznáva predmety 

• Počítač sa pozerá na svet očami senzora Kinect a 

rozpozná objekt čo mu ukážete... napr. hračku 

 

• Rozpozná i vašu tvár? ... Vyskúšajte si to! 

 
To je 

 bábika! 
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Speekle 
 

Rečové cvičenia hrou 
 

Finalisti Imagine Cup 2013 
 

Systém na podporu rečovej terapie 
 

Riadenie hier pohybmi jazyka a vyslovovaním hlások 
 

Problémy z oblasti počítačového videnia a analýzy zvuku 
 

Kontrola úspešnosti logopédom alebo rodičom 
 

Beta verzia a viac info: www.speekle.sk 
 

 

15 Sledovanie jazyka Rozoznávač hlások 
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FIIT – Funtoro spolupráca 
 

Čo to je ? 
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Samsung TV projekt 
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Nadpis Times New Roman  36 Bold 
 

Podnadpis (alebo Podnadpis) 24 Bold 
 

Text 21 Regular 

Na zvýraznenie dôležitých častí textu používame tučné písmo. 
 

Nepoužívame podčiarkovanie ani rámčeky. 
 

Pre sprehľadnenie textu používame oddeľovanie jeho 

jednotlivých častí prázdnym riadkom, ktorý má veľkosť 10 b. 

Používame riadkovanie 1. 
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Aj Ty v IT 
Unikátny projekt pre dievčatá 

 

 

 

 Presvedčíme Ťa, že informatika JE  

aj pre dievčatá! 

 

 Zapoj sa do mentoringu, príď na  

diskusiu s ostatnými informatičkami,  

pýtaj sa čo Ťa zaujíma! 
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