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PRÁCA S TABLETOM A MOBILOM   

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM  
 

 

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD. 

 Prvé spustenie, popis základných nastavení tabletu 

 Oboznámenie sa s operačným systémom Android 

 Inštalovanie, odinštalovanie a používanie aplikácií v mobilnom zariadení 

 Užitočné aplikácie 

 Práca s Google aplikáciami 

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD. 

 Prvé spustenie, popis základných nastavení smartfónu 

 Aplikácie kalendár, kontakty, fotky; Antivírusová ochrana 

 Nastavenie emailovej schránky, používanie elektronickej pošty 

 Používanie mobilného zariadenia na prácu s multimediálnymi súbormi 

 Zálohovanie dát v mobilnom zariadení 

 

 

 

 
         
                                

PRIHLASOVANIE   

 odoslaním elektronickej prihlášky, ktorej formulár nájdete od 11. apríla 2022 od 8:00 na:  

www.ucv.uniza.sk/ Univerzita tretieho veku / Prihláška na štúdium  

 po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude koordinátorka emailom informovať o ďalšom 

postupe 

 osobné a telefonické konzultácie ku prihlasovaniu sú možné počas stránkových hodín 

Univerzity tretieho veku 

TERMÍN ZASLANIA 
ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY: 

od 11. apríla 2022 
                        do 30. júna 2022 

PODMIENKY PRIJATIA: 

                   vek od 55 rokov 

                     SŠ s maturitou 

emailová adresa 

VLASTNÝ TABLET alebo 

TELEFÓN S OS ANDROID 



INFORMÁCIE O ŠTÚDIU        
     
VÝUČBA 

 Interval: každé 3 - 4 týždne. 

 Miesto konania: priestory UNIZA, Ulica 1. mája 32 alebo Veľký Diel (podľa dohody). 

 Forma: kombinovaná (prezenčná + online v prípade dištančnej výučby). 

 Rozvrh s konkrétnymi termínmi výučby dostanú študenti emailom v priebehu septembra 

2022. 

 
POPLATOK 

 Výška poplatku: 70 EUR/akademický rok (dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, nezamestnaný) 

 75 EUR/akademický rok (pracujúci, pracujúci dôchodca, SZČO) 

 Termín platby: do 30. júna 2022 

 

 Spôsob platby: 

1) Platba na účet: IBAN: SK3181800000007000166707, variabilný symbol 141001 

Do poznámky (správy pre príjemcu) je potrebné uviesť priezvisko študenta, za ktorého je 

platba realizovaná a skratku vzdelávacieho modulu (napr. Novakova – PCZA). 

2) Platba prostredníctvom poštového poukazu na účet typu „R“: 

č. účtu: 7000166707, kód banky: 8180 (IBAN: SK3181800000007000166707), 

variabilný symbol 141001, 

adresát: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita tretieho veku, 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť mailom alebo telefonicky príslušnej 

koordinátorke. 

 

KOORDINÁTORKA   

Ing. Martina Kardošová 

 Pevná linka: 041/513 5057 

 Mobil: 0918 971 108 

 E-mail: martina.kardosova@uniza.sk 

 

SÍDLO UNIVERZITY TRETIEHO VEKU UNIZA 

 Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania 

 Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina (oproti autobusovej stanici) 


