
ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, 
rodné priezvisko, titul 

Jozef Čerňan, Ing., PhD. 

Rok a miesto 
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Vysokoškolské 
vzdelanie a ďalší 
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2007-2010 Technická Univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 1. stupeň 
vysokoškolského vzdelania v odbore Motorové vozidlá, koľajové 
vozidlá, lode a lietadlá – študijný program: Prevádzka lietadiel 
 
2010-2012 Technická Univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2. stupeň 
vysokoškolského vzdelania v odbore Motorové vozidlá, koľajové 
vozidlá, lode a lietadlá – študijný program: Prevádzka lietadiel 
 
2012-2015 Technická Univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 3. stupeň 
vysokoškolského vzdelania v odbore Motorové vozidlá, koľajové 
vozidlá, lode a lietadlá – študijný program: Prevádzka lietadiel 

Ďalšie vzdelávanie 2019 – absolvovanie pilotného kurzu pre získanie licencie súkromného 
pilota (PPL(A)) 
2020 – získanie licencie operátora lietajúcich prostriedkov schopných 
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Priebeh zamestnaní 2015 – 2017: odborný asistent. Technická univerzita v Košiciach, 
Letecká fakulta. 
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Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej 
dopravy. 
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Vo funkcii doktoranda 
Letecké technológie – zimný semester v akademickom roku 2012/2013 
a 2014/2015 
Technická dokumentácia a konštruktívna geometria – zimný a letný 
semester v akademickom roku 2013/2014 a v 2014/2015 
CAX metódy navrhovania konštrukcií – zimný semester v akademickom 
roku 2013/2014 
 
Vo funkcii odborného asistenta 
Kovové a nekovové letecké materiály – zimný semester 
v akademickom roku 2015/2016 a v 2016/2017 
Technická dokumentácia a konštruktívna geometria – zimný semester 
v akademickom roku 2015/2016 a v 2016/2017 
CAX metódy navrhovania konštrukcií – zimný semester v akademickom 
roku 2015/2016 a v 2016/2017 
Seminár z kovových a nekovových leteckých materiálov – zimný 
semester 2015/2016 a v 2016/2017 



Letecké technológie – letný semester v akademickom roku 2015/2016 
a v 2016/2017 
Semináre z leteckých technológií – letný semester v akademickom 
roku 2015/2016 a v 2016/2017 
 
2017 – súčasnosť: Katedra leteckej dopravy/Žilinská univerzita v Žiline 
Vo funkcii vysokoškolského učiteľa 
Lietadlové pohonné jednotky 2 – zimný semester v akademickom roku 
2017/2018 a v 2019/2020 
Turbínový motor 1 – zimný semester v akademickom roku 2017/2018 
a v 2019/2020 
Lietadlové pohonné jednotky 1 – letný semester v akademickom roku 
2017/2018 a v 2019/2020 
Turbínový motor 2 – letný semester v akademickom roku 2017/2018 
a v 2019/2020 
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