
 

 

PRÍPRAVNÝ KURZ PRE ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA 
BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 

akademický rok 2021/2022 
 
Harmonogram prípravných kurzov pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia: 

Termín 
prípravného 

kurzu 

Čas       
prípravného 

kurzu 
Študijný program 

Študenti so 
začiatočným 

písmenom priezviska 

16.09.2021 08:00 – 09:30 Informatika A – J 

09:30 – 11:00 Informatika K – O 

11:00 – 12:30 Informatika P – Ž 

12:30 – 14:00 Manažment všetci 

17.09.2021 08:00 – 09:30 Informatika a riadenie všetci 

09:30 – 11:00 Informačné a sieťové technológie A – M 

11:00 – 12:30 
Informačné a sieťové technológie N – Ž 

Počítačové inžinierstvo všetci 

 
 

Pokyny: 

1. Účasť na prípravnom kurze je povinná pre všetkých študentov prvého ročníka 
bakalárskeho štúdia. V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť v daný deň prípravného 
kurzu, môže ho zastúpiť rodič alebo zodpovedný kamarát. V prípade, že ho nemá kto 
zastúpiť, oznámi túto skutočnosť na študijný referát (studref@fri.uniza.sk). Následne sa 
zvolí náhradný postup. 

2. Prípravný kurz sa uskutoční v konferenčnom centre fakulty RC009. Pri vstupe do 
fakulty bude umiestnený navigačný systém umožňujúci ľahkú orientáciu v budove. 
K dispozícii budú aj študenti FRI clubu v modrých tričkách, ktorí budú usmerňovať 
študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia a radi im odpovedia na ich prípadné 
otázky. 

3. Študent prvého ročníka bakalárskeho štúdia príde na prípravný kurz v príslušný 
deň, podľa vyššie uvedenej tabuľky. Je potrebné si nájsť príslušný študijný program 
a začiatočné písmeno priezviska.  

4. Prehľadné informácie ako sa dostať na fakultu nájde tu: adresa fakulty, doprava 
autom, vlakom, autobusom. Oproti fakulte sa nachádza priestranné moderné parkovisko, 
kde môžete zaparkovať v prípade dopravy autom. 

5. Je potrebné rešpektovať hygienické opatrenia prijaté na UNIZA (povinná dezinfekcia 
rúk pred vstupom do budovy a miestností, povinné nosenie rúšok počas prípravného 
kurzu vo vnútorných priestoroch fakulty...) a pokyny pracovníkov zabezpečujúcich 
prípravný kurz. 

 

mailto:studref@fri.uniza.sk
https://www.fri.uniza.sk/stranka/adresa-fakulty
https://www.fri.uniza.sk/stranka/autom
https://www.fri.uniza.sk/stranka/vlakom
https://www.fri.uniza.sk/stranka/autobusom


 

 

6. Študent si na prípravný kurz donesie: 

- písacie potreby, 

- vypísanú KARTU ŠTUDENTA s nalepenou fotografiou, 

- občiansky preukaz (v prípade, že študenta zastupuje rodič / kamarát, tak kópiu 
občianskeho preukazu študenta), 

- kópiu vysvedčenia z posledného ročníka (okrem študijného programu Manažment) 
pre potreby spracovania za účelom možného pridelenia odborového štipendia. 

7. Účasť na prípravnom kurze je dôležitá pre úspešný štart študenta v akademickom 
roku 2021/2022. V rámci neho sa dozvie všetky základné informácie ohľadom 
organizácie výučby, možností výberu povinne voliteľných a voliteľných predmetov, zapíše 
si predmety, oboznámi sa s jeho právami a povinnosťami, možnosťami výberu športov, 
štúdia jazykov, získa informácie ohľadom univerzitnej knižnice a možnosti vypožičania si 
študijnej literatúry, budú mu predstavené základné študentské organizácie pôsobiace na 
UNIZA a získa informácie ohľadom prihlasovania sa do študentského e-mailu a interných 
fakultných informačných systémov. 

8. Odporúčame študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia sledovať aktuality na 
fakultnej webovej stránke ako aj na fakultných sociálnych sieťach. Odporúčame sa stať 
priaznivcami týchto sociálnych sietí: Facebook @FRIuniza, Instagram @budfri.sk, 
YouTube @budfri.sk.  

9. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom nástupu do prvého ročníka je potrebné sa obrátiť 
na študijný referát (studref@fri.uniza.sk), ktorý rád odpovie na Vaše otázky. 

10. Pripomíname, aby študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia nezabudli realizovať do 
prípravného kurzu všetky uverejnené pokyny. Napríklad vybavenie ISIC karty, ktorou 
bude mať študent zaistený prístup do jedálne, na fakultu, do moderných laboratórií 
a ktorou si bude objednávať stravu, či platiť ubytovanie na internátu. ISIC kartu si preto 
odporúčame vybaviť do konca augusta. Preto je dôležité mať vybavené/realizované 
všetky tieto pokyny ešte pred nástupom.  

https://www.fri.uniza.sk/
https://www.facebook.com/FRIuniza/
https://www.instagram.com/budfri.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCEWpHpMHALqhBrKP21oyxxA
mailto:studref@fri.uniza.sk
https://www.fri.uniza.sk/stranka/pokyny-pre-zapisanych-studentov-do-prveho-rocnika

