
 

 

 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v 

§ 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Žilinskej univerzite v Žiline  

so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených k organizačnému zabezpečeniu kurzu matematiky do 30. septembra 2022.  

 

 
 
                                                                                                   

Vážené študentky a študenti ! 

 

 Katedra aplikovanej matematiky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá 

zabezpečuje výučbu matematiky na Strojníckej fakulte a na Fakulte elektrotechniky a informačných 

technológii, Vám ponúka kurz matematiky. Cieľom tohto kurzu je zopakovanie a doplnenie učiva z 

matematiky tak, aby ste mali uľahčený prechod na vysokoškolské štúdium. Počas kurzu si budete 

môcť kúpiť aj študijnú literatúru potrebnú v prvom ročníku ku štúdiu matematiky. Skôr, než sa 

rozhodnete pre absolvovanie kurzu, prečítajte si prosím nasledujúce riadky. 

 

KEDY: Kurz sa uskutoční v dňoch 5. 9. - 9. 9. 2022; pondelok od 7:45 do 12:00, streda a piatok od  

8:00 hod.  do 12:00 hod., utorok a štvrtok od 13:00 hod. do 17:00 hod. Rozsah kurzu je  25  

vyučovacích hodín. V pondelok  5. 9. 2022 bude otvorenie o 7:45 hod. 

KDE: Kurz sa uskutoční na Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzitná 1, Veľký Diel, v učebni  

BG2A1 Datalan. 

 

ČO: Číselné množiny. Úprava výrazov. Rovnice a nerovnice (lineárne, kvadratické, s absolútnou 

hodnotou, iracionálne, goniometrické, exponenciálne, logaritmické). Sústavy rovníc. Elementárne 

funkcie. Vektorová algebra. Analytická geometria v rovine. 

KTO: Pedagógovia, ktorí Vás  budú učiť v priebehu  nasledujúcich semestrov. 

 

KOĽKO:  Cena  kurzu je 60 €,  ktoré zložíte v hotovosti povereným pracovníčkam v pondelok  5. 9. 

2022 v čase od 7:45 hod. – 8:45 hod. v učebni BG2A1 Datalan.  

UBYTOVANIE: O možnosti ubytovania počas kurzu budete informovaní mailom. 

ČO TREBA UROBIŤ? 

1. Ak chcete navštevovať kurz, vyplňte NÁVRATKU. 

2. Vyplnenú návratku pošlite najneskôr do 2. 9. 2022 na adresu: 

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta,  Katedra aplikovanej matematiky, Univerzitná 1,    

010 26  Žilina alebo na  e-mailovú  adresu:  zuzana.kamenikova@fstroj.uniza.sk 

3. Dostavte sa 5. 9. 2022 o 7:45 hod. do učebne BG2A1 Datalan ( Budova BG, možnosť použitia 

vchodu z boku). 

                                     

                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N Á V R A T K A 

 

Meno a priezvisko:................................................................................................................................... 

 

Adresa:..................................................................................................................................................... 

Prihlasujem sa do kurzu matematiky v dňoch  5. 9.  – 9. 9. 2022.      

                                                                                                                

         .............................................. 

                                                                                                                                  podpis                       

 /prosíme vypísať čitateľne!/   
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