
 

 

Akademický senát STU 
30.05.2022 
 
Návrh rektora na odvolanie člena Vedeckej rady STU 
a na vymenovanie nových členov VR STU na obdobie 
2022-2026 

 
Predkladá: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
 rektor 
 
Vypracovala: Erika Jevčáková, B.S.B.A. 
 kancelária rektora 
 
Zdôvodnenie: Postup v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov – odvolanie člena Vedeckej rady STU 
na vlastnú žiadosť odvolaného a na návrh rektora a doplnenie 
člena Vedeckej rady STU. 

 
Návrhy uznesení: Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

v súlade s § 9 ods.1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na odvolanie člena 
Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. dňom 02.07.2022. 

 
 Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

v súlade s § 9 ods.1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie 
prof. Ing. Jána Čelka, CSc. za člena Vedeckej rady Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave dňom 03.07.2022 na funkčné 
obdobie 2022 – 2026. 

 
 Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

v súlade s § 9 ods.1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora na vymenovanie 
doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M za člena Vedeckej 
rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 
obdobie 2022 – 2026. 
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Zdôvodnenie návrhu na odvolanie člena Vedeckej rady STU a návrhov na vymenovanie 
členov Vedeckej rady STU 

 
 Člen Vedeckej rady STU, prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. sa listom zo dňa 20.04.2022 ku dňu 

02.07.2022 vzdáva členstva vo Vedeckej rade STU, nakoľko mu končí funkčné obdobie 
rektora Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 S primeraným použitím článku 4 bod 1 písm. c) a článku 4 bod 4 a 5 platného Rokovacieho 
poriadku Vedeckej rady STU na skončenie členstva vo Vedeckej rade STU pred uplynutím 
funkčného obdobia člena Vedeckej rady STU je potrebné rozhodnutie Akademického senátu 
STU.  
 

 Návrh na vymenovanie a súčasne doplnenie členov Vedeckej rady STU sa predkladá 
z dôvodov, že jeden člen Vedeckej rady STU sa vzdal členstva vo Vedeckej rade STU. 

 
 

Návrh rektora ako predsedu Vedeckej rady STU na doplnenie členov Vedeckej rady Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave na obdobie 2022-2026 podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Doplnenie externých členov: 

1. prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
2. doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.     

 
Krátka charakteristika člena vedeckej rady  STU 
 
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
Profesor, Žilinská univerzita v Žiline, Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb. 
Priebeh odbornej praxe: 
1984 – Slovenská správa ciest, Žilina, technický úsek 
1985 – Cestné stavby Žilina, asistent stavbyvedúceho 
1985-1996 Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, asistent, odborný asistent 
1996-2002 Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, vedúci Katedry cestného staviteľstva 
2002-2010 profesor, dekan Stavebnej fakulty ŽU 
2010-2018 prorektor Žilinskej univerzity pre vedu a výskum 
2019 – doteraz vedúci Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva SvF  
Plánovanie a modelovanie dopravnej infraštruktúry, dopravné inžinierstvo, diagnostika vozoviek, 
systémy hospodárenia s vozovkami, informačné systémy v stavebníctve. Zodpovedný riešiteľ 
a riešiteľ cca 30 domácich a zahraničných projektov. Vedenie 21 doktorandov, 11 ukončených.  
 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M 
Docent, Vysoké učení technické v Brně, Ekonomika a management letecké dopravy 
Priebeh odbornej praxe: 
1989-1990  Let Kunovice, s.p., analytik 
1997-1990 Instituto Formazione Operatori Aziendali, manažér implementácie medzinárodného 
projektu Phare 
2000-2001 Virtual Reality Media, spol. s r.o., zástupca riaditeľa 
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2000-2002 Ardonex, a.s., predseda predstavenstva 
 
Masarykova univerzita 
2003-2011 kvestor 
2011-2012 prorektor pre ekonomiku 
2012-2014 kvestor 
2011 – doteraz Ekonomicko-správní fakulta , docent 
2011 – doteraz Právnická fakulta, docent 
 
Vysoké učení technické v Brně 
1990-1994 Fakulta strojního inženýrství – odborný asistent 
1994-1996 Fakulta podnikatelská – Ředitel Ústavu nadstavbových studií 
2001-2003 Rektorát – ředitel Centra vzdělávaní a poradenství 
1996-2013 Fakulta strojního inženýrství – odborný asistent, pedagog 
2015 – doteraz Fakulta strojního inženýrství – docent 
2014-2022 – kvestor 


