
       KLUB ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV  

                      Elektrotechnickej fakulty (KAP-EF)   

                      Žilinskej univerzity v  Žiline  

 
Individuálna a skupinová prihláška Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej 

univerzity  

 
Váţený absolvent/absolventka, priateľ/priateľka, 

moţno sa uţ aj k Vám dostala informácia, ţe na Elektrotechnickej fakulte Ţilinskej univerzity pôsobí Klub 

absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty – KAP EF. Ak chcete obnoviť kontakt so školou, katedrou 

môţete sa aj Vy stať jeho členom. Môţete si vybrať medzi dvomi formami členstva: 

 Individuálne členstvo 

 Skupinové členstvo (skupina max 10 členov).  Túto formu uvítame u externých organizácií a podnikov. 

 

Ročný poplatok pri individuálnom členstve je:   2 € / 60,25 Sk  

Ročný poplatok pri skupinovom členstve je:  100 € / 3 012,60 Sk 

 

Ponúkame tieto nosné  aktivity pre členov KAP –EF (podrobnejšie nájdete na http://fel.utc.sk/kap): 

 Poskytovať odborné a vedecko- technické informácie katedry, školy a informácie o prípadných zmenách 

študijného odboru. 

 Organizovať ročníkové, či katedrové stretnutia absolventov EF, SET. 

 Poskytovať informácie o konferenciách, sympóziách, odborných seminároch, výstavách a spoločenských 

podujatiach Elektrotechnickej fakulty a  na akcie poriadané klubom poskytovať zľavy.  

 

Predpokladá sa, ţe aktivity klubu sa na základe získaných námetov (aj od Vás) budú rozširovať. Ročný 

poplatok treba zaplatiť vţdy do konca januára nového roka na číslo účtu KAP - EF: Tatra banka, a. s.  číslo 

účtu: 262 815 1778/1100 Variabilný symbol: číslo preukazu KAP-EF alebo IČO organizácie (skupinoví 

členovia), Konštantný symbol: 0308 

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA INTERNETOVEJ ADRESE: http://fel.uniza.sk/kap 

Kontaktná adresa: KAP EF ŢU, dekanát Elektrotechnickej fakulty, Ţilinská univerzita, 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Ţilina, SK,  

Tel.: +421 41 51 32 051, Fax: +42141 51 31 515, E-mail: kap@fel.uniza.sk 

 

Vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku zašlite na hore uvedenú adresu. 

tu odstrihnúť 
 

  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO KLUBU ABSOLVENTOV A PRIATEĽOV 
Elektrotechnickej fakulty Ţilinskej univerzity 

 

   Spôsoby registrácie: 
 
Telefón: 
+421 41 513 2051 
 
Fax: 
+ 421 41 513 1515 
 
E-mail: 
kap@fel.uniza.sk 
 
Pošta: 

KAP EF ŽU 
Dekanát  
Elektrotechnickej fakulty 
Žilinská univerzita 
Univerzitná 8215/1, blok NC 
010 26 Žilina 
 
www: 
http://fel.uniza.sk/kap 

áno, chcem sa stať individuálnym členom KAP EF ŽU       Ročné členské  2 € / 60,25 Sk 
 

áno, chcem sa stať kolektívnym  členom KAP EF ŽU         Ročné členské 100 € / 3 012,60 Sk 

Priezvisko: Rodné: 

Meno: Tituly: 

Rok ukončenia: Ukončená katedra: 

Adresa trvalého 
bydliska: 

 Adresa 
zamestnávateľa: 

 

Telefón:  Telefón:  

Fax:  Fax:  

E-mail:  E-mail:  

IČO organizácie pre skupinové členstvo:   

Zaujíma ma oblasť: Informácie o  katedrách na EF 
http://fel.uniza.sk/kme/ 
http://www.kves.uniza.sk/ 
http://fyzika.uniza.sk/ 
http://kris.uniza.sk/ 
http://kt.uniza.sk/ 
http://fel.uniza.sk/ktebi/ 

http://fel.uniza.sk/kmae/ 

elektroniky a elektrotechnológie 

telekomunikácií 

výkonových elektrotechnických systémov 

informačných a riadiacich systémov 

fyzika 

teoretická a aplikovaná elektrotechnika 

Dátum:                     Podpis: 

 Týmto dávam súhlas v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a 
doplnkov so spracovaním osobných údajov po dobu trvania môjho členstva v Klube absolventov a priateľov EF Žilinskej 
univerzity v Žiline.   (Pre zaradenie do klubu je potrebné zaškrtnúť políčko súhlasu.) 

 

http://fel.uniza.sk/kme/
http://www.kves.uniza.sk/
http://fyzika.utc.sk/home/
http://kris.uniza.sk/
http://kt.uniza.sk/kt/
http://fel.uniza.sk/ktebi/

