
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v ŽILINE 
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED 

Univerzitná 1, 010 26 Žilina 

Vážená študentka, vážený študent, 
v školskom roku 2014/2015 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie 
štúdia matematiky na Stavebnej fakulte, Fakulte špeciálneho inžinierstva a Fakulte 
humanitných vied Vám ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako 
vhodný vstup do tohto štúdia. Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je 
na stredných odborných školách venovaná menšia, alebo žiadna pozornosť, ale na cvičeniach 
na vysokej škole sú prakticky nepostrádateľné. 

Kurz je tematicky zameraný na nasledujúce oblasti: 
úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií, algebraické rovnice, iracionálne, 
goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice, komplexné čísla, vektorová 
algebra, analytická geometria v rovine, kužeľosečky. 

Pokiaľ máte záujem o zopakovanie a doplnenie si svojich vedomostí, môžete sa na tento 
kurz prihlásiť. Účastníci kurzu obdržia taktiež skriptá z prehľadu stredoškolskej matematiky. 
Prípadné otázky môžete posielať na e-mailovú adresu: darina.stachova@fhv.uniza.sk , alebo 
osobne na Univerzitnej 1, budova AD, č. d. 211. 
Kurz je nepovinný, je organizovaný nad rámec riadneho štúdia a je hradený účastníkmi kurzu. 
Náklady na kurz sú hradené z kurzového poplatku účastníkov. 
Ubytovanie: V študentskom domove, pokiaľ Vám bolo pridelené, ostatní individuálne. Stravovanie je 
taktiež možné zabezpečiť v stravovacom zariadení ŽU tak, ako počas riadneho štúdia. 
Termín konania kurzu: 16. – 20. septembra 2014 
Rozsah:  30 hodín (Výučba od 8:00 do 12:50 hod) 
Miesto konania: Aula 1 v hlavnej budove na Univerzitnej ul. č. 1 v areáli ŽU na 

Veľkom Dieli 
Kurzový poplatok: 50,00 € za účastníka,(1,66 €/1 hod) - priniesť so sebou k prezentácii
Prihlášky:  odoslať do 9. septembra 2014 na adresu: 

Katedra matematiky, Fakulta humanitných vied 
Žilinská univerzita, Univerzitná 1 
010 26 Žilina 

Prezentácia: 16. septembra 2014 o 8:00 hod. v učebni AULA 1. 
 
 RNDr. Darina Stachová, PhD. 

Organizátor kurzu 
Návratka: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prihláška na kurz matematiky 

Priezvisko a meno: .................................................................................................................  
Prijatý na fakultu: SvF, FŠI, FHV (nevhodné prečiarknuť) 

Kontaktná adresa:.................................................................................................................. 
Prihlasujem sa na kurz matematiky, ktorý organizuje Katedra matematiky Fakulty 
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 16. – 20. septembra 2014. 

 Podpis: ..............................................................  

Poslať na horeuvedenú adresu fakulty s označením obálky KMA – kurz matematiky. 
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