
    

 

Bezdrôtová sieť Wifi v pavilóne S 
 

1. Dostupnosť siete Wifi 

V priestoroch S-pavilónu Fakulty ekonomiky a manažmentu je pre pracovníkov, študentov a hostí dostupná 

bezdrôtová sieť Wifi, ktorá je súčasťou celoškolskej siete Wifi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  

v správe celoškolského pracoviska Centrum informačných a komunikačných technológií. 

2. Dostupné WiFi siete 

Pre používateľov sú dostupné tri siete. Dôležité upozornenie - žiadna z dostupných sietí nepovoľuje voľný, tj. 

anonymný prístup z bezpečnostných dôvodov, používateľ sa musí voči sieti autentifikovať.  

Pri skenovaní siete sa používateľovi zobrazia nasledovné siete: 

 spuinfo - prístup na lokálne servery SPU (uis, is.uniag.sk). 

 eduroam - prístup s prihlasovaním, po prihlásení sú dostupné všetky internetové služby. 

 WifiGuest - sieť s prihlasovaním určená pre externých hostí FEM/SPU, po prihlásení sú dostupné 

   všetky internetové služby. 

3. Používanie siete Wifi 

Používateľ sa k sieti pripája podľa pokynov uvedených v bode 4 a 5. Po ukončení práce na sieti Wifi odporúčame 

pripojenie k bezdrôtovej sieti na používanom zariadení (telefón, tablet, notebook) vypnúť z dôvodu zníženia záťaže 

siete a šetrenia internej batérie Vášho zariadenia.  

4. Pokyny pre pripojenie k sieti eduroam 

Podrobnejšie informácie k sieti eduroam sú na stránke SPU na adrese: http://eduroam.uniag.sk/, kde v sekcii 

Pripojenie (http://eduroam.uniag.sk/node/3) sú uvedené pokyny pre základné nastavenie pripojenia, ktoré uvádzame 

aj v tomto dokumente. Pripojiť sa na bezdrôtovú sieť eduroam môžete všade tam, kde v zozname dostupných 

bezdrôtových sietí máte názov eduroam. 

Všeobecné vlastnosti: 
 

Authentication 802.1X 

WLAN SSID (broadcasted) eduroam 

Encryption (WLAN) AES (WPA2-Enterprise) 

IP address DHCP (Automatic) 

 

Pre študentov a zamestnancov univerzity SPU je potrebné: 

1. Nastaviť si počítač podľa doleuvedených konfigurácií. 

2. Prihlásiť sa pomocou prihlasovacieho mena v tvare (prihlasovacie_meno@uniag.sk) a hesla z UIS. 

  

Pre zahraničných študentov a hostí je potrebné: 

1. Mať konto pre eduroam pripojenie zo svojej materskej univerzity alebo mať konto v UIS so statusom zahraničný 

študent alebo hosť. 

2. Nastaviť si počítač podľa doleuvedených konfigurácií. 

3. Prihlásiť sa pomocou prihlasovacieho mena v tvare (prihlasovacie_meno@uniag.sk) a hesla z UIS. 

         Príklad:  
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Pre manuálne nastavenia pripojenia pre jednotlivé operačné systémy sú dostupné dokumenty: 

Windows XP   - adresa: http://eduroam.uniag.sk/node/4 

Windows 7/Vista  - adresa: http://eduroam.uniag.sk/node/5 

Windows 8   - adresa: http://eduroam.uniag.sk/node/9 

Android   - adresa: http://eduroam.uniag.sk/node/10 

iPhone    - adresa: http://eduroam.uniag.sk/node/11 
 

5. Pokyny pre pripojenie k sieti spuinfo 

Sieť spuinfo  umožňuje voľný, resp. autorizovaný  prístup k lokálnym webovým stránkam SPU a elektronickej pošte, 

prehľad dostupných stránok a služieb je na nižšie zobrazenej úvodnej stránke Wifi spuinfo. 
   

 
 

 

6. Pokyny pre pripojenie k sieti WifiGuest 

Sieť WifiGuest je určená pre externých hostí FEM/SPU, ktorí nemajú prístup k sieti eduroam. Prístup k sieti  

je povolený prístupovým heslom, ktoré hosťom poskytuje príslušný správca siete SPU/FEM.  

7. Problémy s pripojením k sieti Wifi v priestoroch S-pavilónu   

Vzhľadom na stavebne rozloženie budovy S-pavilónu nie je pokrytie signálom siete Wifi úplné, čo môže viesť 

k slabému signálu, resp. nedostupnosti a nefunkčnosti  siete. Pri problémoch s pripojením sa k siete Wifi kontaktujte 

Ing. Oláhovú, CIT FEM,  klapka 4882. Pri problémoch s autentifikáciou a pripojením sa k sieti eduroam svoje 

požiadavky zasielajte na emailovú adresu eduroam@uniag.sk (pracovisko CIKT).  
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