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   Spomíname na oslavy 50. výročia    

   Elektrotechnickej fakulty ŽU 
 

V dňoch 3. - 4. júna 2003 oslavovala Elektrotechnická 
fakulta Žilinskej univerzity okrúhle výročie - 50 rokov 

od jej vzniku. Pri tejto príležitosti sa konalo niekoľko 
odborných a kultúrno-spoločenských stretnutí, na organizovaní ktorých sa 

spolupodieľal aj náš klub KAP – EF.  Dňa 3. 6. 2003 sa zišla Vedecká rada fakulty na svojom slávnos-
tnom zasadaní, kde okrem pracovnej časti boli 
odovzdávané „Strieborné medaily ŽU“. Súčasťou 
osláv bol slávnostný večer  v Dome umenia Fatra,  na 
ktorom dekan EF doc. Ing. J. Michalík, PhD. prevzal 
z rúk predstaviteľa certifikačného orgánu CQS Nová 
Dubnica Ing. Magnera certifikát kvality podľa 
medzinárodnej normy ISO 9001. Elektrotechnická 
fakulta ŽU sa tak stala prvou certifikovanou fakultou 
technického zamerania na Slovensku. V rámci tohto 
večera boli odovzdané „Zlaté medaily EF“. 
O kultúrny zážitok sa zaslúžil Štátny komorný orchester Žilina. Na záver slávnostného večera sa kona-
la recepcia v hoteli Slovakia. Oslavy pokračovali na druhý deň v aule Žilinskej univerzity NG 01 sláv-
nostnou konferenciou, kde odzneli vyžiadané špecializované prednášky a taktiež boli odovzdané 
„Strieborné medaily EF a ŽU“. 

        

Odovzdávanie certifikátu kvality podľa ISO 9001 Otvorenie slávnostného večera a hlavný sponzor 
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Konferencia pokračovala vo svojom programe otvorením odborných učební, ktoré boli pomenované 
po význačných bývalých pedagogických pracovníkoch fakulty: 

� Laboratórium prof. Ing. Imricha Solíka, DrSc.  na Katedre výkonových elektrických systémov 

� Laboratórium prof. Ing. Františka Kroutla, CSc.  na Katedre telekomunikácií 

� Laboratórium prof. Ing. Václava Chudáčka na Katedre riadiacich a informačných systémov 

  

 

  

 

 

 

Odborná prednáška Prof. Vladimíra Blažeka 
z RWTH Aachen na tému: 
Following the Steps of Christian Doppler 
New Biomedical Applications of his Discovery 

Zo slávnostného odovzávania ocenení:
„Strieborných medailí Elektrotechnickej fakulty

a Žilinskej univerzity“ v aule NG-01 počas
 vedeckej konferencie EF

Zo slávnostného otvárania laboratórií: 
a) Laboratórium prof. Ing. V. Chudáčka 
b) Laboratórium prof. Ing F. Kroutla, CSc. 
c) Laboratórium prof. Ing. I. Solíka, DrSc. 

Pod organizačným vedením 
Katedry fyziky sa konala v dňoch
11. 6. - 13. 6. 2003 konferencia 
APCON v hoteli Hutník, Zázrivá 
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Stretnutie absolventov profilových katedier EFStretnutie absolventov profilových katedier EFStretnutie absolventov profilových katedier EFStretnutie absolventov profilových katedier EF    
        

Pri príležitosti 50. výročia Elektrotechnickej fakulty boli zorganizované stretnutia absolventov 
profilových katedier EF: KVES (Katedra výkonných elektrických strojov) a KRIS (Katedra riadiacich 
a informačných systémov). Prinášame stručné informácie  z týchto stretnutí. 

• Stretnutie organizované Katedrou riadiacich a informačných systémov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Stretnutie organizované Katedrou výkonových  elektrických systémov 

V rámci osláv 50. výročia založenia ŽU v Žiline  sa 6. 6. 2003 v učebni NR 2 konalo aj stretnutie 
absolventov Katedry elektrickej trakcie a energetiky, v súčasnosti Katedry výkonových  
elektrických systémov. Stretnutia sa zúčastnilo 135 bývalých absolventov. Po príhovore dekana EF 
doc. Ing. J. Michalíka, PhD. informoval o priereze pedagogickej činnosti katedry vedúci KVES 
doc. Ing. J. Altus, PhD. Ďalej odznela informácia o súčasnej vedeckovýskumnej činnosti katedry, medziná-
rodných projektoch a spolupráci s praxou (prof. Ing. J. Vittek, PhD., prof. Ing. B. Dobrucký, PhD.,  
prof. Ing. V. Hrabovcová, PhD.). Na stretnutí boli odmenení bývalí zamestnanci a spolupracovníci z praxe 
„Bronzovou medailou ŽU a EF“. Recepcia tohto stretnutia sa konala v Novej menze ŽU. 

                       

 

Otvorenie stretnutia  
absolventov KRIS 

 
Odovzdávanie „Bronzových medailí EF a ŽU“ 

Recepcia tohto podujatia sa 
uskutočnila v hoteli Slovakia, 
kde mali  bývalí absolventi prí-
ležitosť  na neformálne rozhovo-
ry a mohli si pozrieť výstavu 
starých fotografií z rôznych pod-
ujatí katedry. Pre záujemcov 
bola v skupinách zorganizovaná 
exkurzia do laboratórií katedry 
na Veľkom diele. 

Slávnostné stretnutie absolventov a zamestnancov 
Katedry blokov a spojov, Katedry informačných 
a zabezpečovacích systémov, v súčasnosti  Katedry riadiacich 
a informačných systémov sa konalo 13. 6. 2003 v Dome 
odborov Žilina. Po príhovore doc. Ing. J. Zahradníka, PhD. 
vedúceho katedry RIS, doc. Ing. J. Michalíka, PhD. dekana EF 
a zástupcu  podniku AŽD Praha, s. r. o. Ing. J. Šonku boli odo-
vzdané „Bronzové medaily ŽU a EF“ zaslúžilým 
pracovníkom katedry a dlhodobým spolupracovníkom z praxe. 

Z odovzdávania ocenení na stretnutí absolventov KVES a slávnostná recepcia v priestoroch Novej menzy ŽU. 
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Pripravované Zhromaždenie členov KAP – EF  

Už sa stáva pomaly tradíciou, že každoročné Zhromaždenie členov KAP – EF ŽU sa koná 
v mesiaci máj. Tento rok je pripravované stretnutie členov KAP – EF na 26. máj 2004 - po skončení 
rokovania v sekciách konferencie ELEKTRO04 v miestnosti NR 03. 

Z pripravovaného programu Zhromaždenia členov KAP – EF: 
 

� Správa o činnosti klubu KAP – EF ŽU za obdobie máj 2003 – máj 2004. 
� Návrh plánu činnosti na obdobie máj 2004 – máj 2005. 
� Správa o hospodárení klubu KAP – EF. 
� Návrh zmien Stanov klubu. 
� Doplňujúce voľby do orgánov klubu. 

Na ďalšie obdobie je navrhované nasledujúce zloženie orgánov KAP – EF : 

Navrhované zloženie Správnej rady Navrhované zloženie Výkonnej rady 

doc. Ing. J. Michalík, PhD. (predseda KAP – EF) 
Ing. M. Franeková, PhD. (výkonný tajomník KAP – EF) 
doc. Ing. J. Spalek, PhD. (vedúci  katedry KRIS) 
prof. Ing. M. Dado, PhD. (vedúci  katedry  KT) 
doc. Ing. J. Altus, PhD. (vedúci katedry  KVES) 
K. Prokšová (hospodár KAP – EF) 
prof. Ing. B. Dobrucký, PhD.  
doc. Ing. F. Hrnčiar, PhD. 

doc. Ing. D. Tichá, PhD. (zástupca KT) 
Ing. E. Bubeníková (zástupca KRIS) 
Ing. M. Gutten, PhD. (zástupca KTE) 
Ing. D. Vaňko PhD. (zástupca KVES) 
Ing. D. Pudiš, PhD. (zástupca KF) 
Ing.  Ľ. Hargaš (zástupca KEE) 
K. Berešíková (sekretariát KAP – EF) 
 

Rozšírenie Správnej rady Navrhované zloženie Dozornej rady 

Ing. Dušan Paluga (ELZA) 
Ing. Milan Mizera (Telekomunikačný úrad SR) 

Ing. Ferdinand Choluj 
doc. Ing. Gabriela Lanáková, PhD. 
Ing. Daniel Balucha (GR ŽSR) 

Upozorňujeme všetkých členov KAP - EF, ktorí ešte nemajú zaplatené členské za rok 2004, že 
ho môžu zaplatiť na Zhromaždení členov KAP – EF pri prezentácii.  

Plán činnosti KAP – EF na obdobie (máj 2004 – máj 2005), by sme chceli koncipovať tak, aby sme 
založili pre nosné odborné a kultúrno – spoločenské stretnutia trvalú tradíciu, t. j. realizovali ich pravi-
delne v rovnakom termíne. Budeme radi, ak nám prostredníctvom kontaktnej adresy zašlete vaše  
námety pre ďalšiu činnosť klubu (najlepšie e-mailom).  

Na najbližšie obdobie sa chceme zamerať na nasledujúce činnosti: 

� V rámci KAP – EF vytvoriť priestor nielen pre „čerstvých“ absolventov, ale i bývalým zamest-
nancom (dôchodcom). 

� Spolupodieľať sa na organizovaní  plesu Elektrikárov, nielen pre zamestnancov a študentov EF, 
ale aj členov KAP – EF. 

� Členom KAP – EF zabezpečiť prístup ku knižničným fondom  ŽU a do PC centra na Internet. 
� Organizovať výročné stretnutia, odborné exkurzie a pokiaľ nám to naša databáza umožní, kontak-

tovať členov klubu na „stratených spolužiakov“. 
� Informovať o novinkách v klube KAP –EF prostredníctvom informačného bulletinu Info-KAP. 
 
Vydáva: Občianske združenie Klub absolventov a priateľov  EF ŽU v Žiline 
Redakčná rada: prof. Ing. Branislav  Dobrucký, PhD., Ing. Mária Franeková, PhD.,  

doc. Ing. Gabriela  Lanáková, PhD. 
 
 

 

Vaše názory, námety posielajte na e-mailovu adresu:     

kap@fel.utc.sk     

sekretariát klubu      

 


