
Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ 
 

 

V dňoch 05.09. – 07.09.2022 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie a inštruktáž prvákov PF 

a FF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia 

prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2022/2023. 

 

 Cieľom úvodných sústredení je pripraviť začínajúcich študentov na vysokoškolský systém 

štúdia, oboznámiť ich s organizáciou štúdia, prácou s akademickým informačným systémom. 

Spoločenským cieľom sústredenia je zoznámiť Vás študentov, nastávajúcich spolužiakov 

navzájom, ako aj s Vašimi vyučujúcimi. 

 Sústredenie sa uskutoční pod vedením mladých učiteľov fakulty. 

 Úvodné sústredenie je trojdňové a uskutoční sa v Hoteli Javorná, Drienica 501, 083 01 

Drienica. 

 Ubytovanie a doprava z Košíc do Drienice a späť sú bezplatné, hradí ich fakulta. 

 Každý účastník si hradí v hotovosti na mieste pobytu len stravu v hodnote 25 Eur. 

Stravovanie začína večerou a končí obedom. Vzhľadom na začiatok stravovania a polohu 

učebno-výcvikového zariadenia odporúčame zobrať so sebou olovrant. 

 Vegetariánsku či bezlepkovú stravu, resp. iné odôvodnené požiadavky na stravu je nutné 

nahlásiť v termíne do 10.08.2022 e-mailom na adresu: lucia.molnarova@upjs.sk 

 Zoberte si so sebou športové oblečenie, poznámkový blok, písacie potreby a dobrú náladu.  

 

Úvodného sústredenia v tomto termíne sa zúčastnia študenti jednoodborových študijných 

programov Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Informatika, Aplikovaná 

informatika, Fyzika, Biofyzika  a študenti medziodborových študijných programov Analýza dát 

a umelá inteligencia, Matematika - biológia, Matematika – fyzika, Matematika – chémia, 

Matematika – geografia, Matematika – informatika, Matematika – psychológia, Fyzika- 

informatika, Fyzika – biológia, Biológia – Informatika a študenti Filozofickej fakulty z 

medziodborových študijných programov s informatikou a matematikou. 

Zraz je  05.09.2022 o 12.30 hod .pred budovou UPJŠ na Moyzesovej ulici č. 9  Košice, vedľa 

Slovenského rozhlasu. Predpokladaný návrat autobusu do Košíc je 07.09.2022 okolo 15.30 hod. 

Pred odchodom na úvodné sústredenie sa uskutoční inštruktáž v  počítačovej učebni R2, 

Šrobárova č. 2, 2. poschodie, č. dverí 331.  

Presný časový rozpis a prípadné zmeny ( týkajúce sa aj sústredenia) budú oznámené  e-mailom, 

preto prosíme študentov, koncom augusta/začiatkom septembra kontrolovať osobný e-mail. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Molnárová 

 lucia.molnarova@upjs.sk, tel. 055/234 2118 

mailto:lucia.molnarova@upjs.sk

