
 
 

 

 

Výpis zo z á p i s n i c e 
z rokovania Vedeckej rady Fakulty PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline konaného  

dňa 28.  januára  2021 
 

4. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

• Ing. jozefa Čerňana, PhD., zamestnanca Katedry leteckej dopravy, FPEDAS, 
Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania doprava.  

 

  Dekan fakulty predstavil prítomným predsedu a členov habilitačnej komisie 

a oponentov a požiadal predsedu habilitačnej komisie prof. Ing. Antonína Kazdu, CSc. o 

vedenie habilitačnej prednášky online prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

 Predseda habilitačnej komisie predstavil habilitanta Ing. Jozefa Čerňana, PhD., 
zamestnanca Katedry leteckej dopravy, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, ktorý 
predniesol habilitačnú prednášku na tému: „Vybrané vývojové trendy v oblasti pohonných 
jednotiek lietadiel“. Habilitačnej prednášky a následného rokovania habilitačnej komisie sa 
zúčastnili všetci členovia habilitačnej komisie a oponenti online prostredníctvom aplikácie 
MS Teams,  
 

Zloženie habilitačnej  komisie: 

Predseda komisie: 

prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 

v Žiline 

Členovia: 

prof. Ing. Peter Droppa, PhD. Katedra strojárstva, Akadémia ozbrojených síl gen. 

M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 

doc. Ing. Rudolf Kampf, PhD. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějoviciach, Katedra dopravy a logistiky, České 

Budějovice 

 

Oponenti: 

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.  Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, 

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 

doc. Ing. Karol Semrád, PhD. Katedra leteckého inžinierstva, Letecká fakulta, 

Technická univerzita v Košiciach 

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz Department of Constructions Fundamentals of 

Transport Equipment, Faculty of Transport, 

Warsaw University of Technology, Poľská 

republika 

 

Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské posudky. 

Všetci oponenti v posudkoch odporučili VR FPEDAS schváliť návrh na vymenovanie Ing. 



 
 

 

 

Jozefa Čerňana, PhD. za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

doprava. 

 V diskusii habilitant odpovedal na otázky, ktoré vyplynuli z oponentských posudkov 

a na otázky členov VR FPEDAS  v očakávanej hĺbke a rozsahu.  

 V diskusii otázky položil prof. Ing. Peter Droppa, PhD. 

 

 
9. Návrh na udelenie titulu docent 

• Ing. Jozefovi Čerňanovi, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania doprava. 

 

 Na rokovaní VR FPEDAS predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. 
oboznámil členov VR FPEDAS s návrhom habilitačnej komisie, ktorá na základe 
oponentských posudkov habilitačnej práce, na základe zhodnotenia habilitačnej prednášky 
a diskusie k habilitačnej práci i k prednáške, ako aj na základe zhodnotenia plnenia kritérií 
FPEDAS habilitantom v rámci publikačnej, vedeckovýskumnej, pedagogickej a odbornej 
práce uchádzačky konštatovala, že Ing. Jozef Čerňam, PhD., plní kritériá nad rámec kritérií 
nevyhnutných pre získanie titulu docent a je významnou vedeckou osobnosťou. Predseda 
habilitačnej komisie prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. predložil VR FPEDAS návrh habilitačnej 
komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS udelila Ing. Jozefovi Čerňanovi, PhD., titul docent 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.  
 

Hlasovanie VR FPEDAS: 
Hlasovanie prebiehalo ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams 

počet všetkých členov VR  FPEDAS:     24 

počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:   23 

za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     21 

proti predloženému návrhu hlasovalo       0 

zdržal sa          2. 

 

Uznesenie VR FPEDAS: 

Vedecká rada FPEDAS v tajnom ONLINE hlasovaní väčšinou hlasov rozhodla, aby bol 

Ing. Jozefovi Čerňanovi, PhD. udelený titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania doprava. 

 
 
 

        prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 
       predseda VR Fakulty PEDAS 
 
 

 
 

Zapísala: Andrea Musilová, 041/513 3051, andrea.musilová@fpedas.uniza.sk 


