
Podpisy v priložených dokumentoch sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

 

 

Inauguračné konanie  
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. 

Meno, priezvisko, rodné 

priezvisko 
Vladimír Jančárik 

Akademické tituly, vedecko-

pedagogické tituly, umelecko-

pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti 

doc. Ing. PhD. 

Rok narodenia 1965 

Dátum doručenia žiadosti 

o vymenovanie za profesora 
10.09. 2020 

Dátum, od ktorého je 

vymenúvacie konanie prerušené 

a lehotu, v ktorej majú byť 

odstránené nedostatky žiadosti 

- 

Zoznam prác §5 ods.2 písm. f)  
 

 

Údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a 

absolvovanom ďalšom  

vzdelávaní 

1983 - 1988 

Vysokoškolské štúdium SVŠT, Elektrotechnická fakulta, 

Bratislava 

1988 

Inžinier (Ing.), medziodborové štúdium Inžinierstvo tuhých 

látok 

1989-1995 

Doktorandské štúdium (ašpiratúra)  

FEI STU v Bratislave, odbor Teoretická elektrotechnika 

1996 

Philosophiae doctor (PhD.) v odbore Teoretická 

elektrotechnika.  

Dizertačná práca – Nejednoznačnosť stanovenia permeability 

v skladanom magnetickom obvode, FEI STU v Bratislave 

2000 

Habilitačné konanie na FEI STU v Bratislave,  

Habilitačná práca – Vybrané metódy analýzy a modelovania 

magnetických vlastností látok 

2001 

Vymenovanie za docenta (doc.) v odbore Teoretická 

elektrotechnika 

Údaje o priebehu zamestnaní a 

priebehu a pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

1988 - 2001 
- asistent, neskôr odborný asistent na FEI STU v Bratislave 
2001 – doteraz  
- docent na FEI STU v Bratislave 
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Priebeh pedagogickej činnosti 

2007 – 2011 
- prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium na FEI STU 
v Bratislave 
2011 – 2015 
- prodekan pre bakalárske štúdium na FEI STU v Bratislave 

 
 
 

Prednášky + cvičenia: 
 
FIIT STU (externe)/ Elektrotechnika 
 
FEI STU/ Analógové a číslicové obvody 
 
FEI STU/Prístrojová technika 
 
FEI STU/Elektrotechnika 1 
 
FEI STU/Elektrotechnika 2 
 
FEI STU/Elektrotechnika 3 
 
FEI STU/Elektrotechnické pole 
 
FEI STU/ Elektromagnetické prvky a systémy 
 
FEI STU/ Teória elektromagnetického poľa (3. stupeň) 
 
 

Údaje o odbornom alebo 

umeleckom zameraní 

magnetické materiály, magnetické merania, snímače na báze  

elektromagnetického poľa, elektromagnetické pole,  

konštrukcia meracích systémov, software pre meranie a  

spracovanie údajov 

Údaje o publikačnej činnosti 

vrátane rozsahu (autorské hárky) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, 

podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá  

1. monografie  

2. učebnice  

3. skriptá  

BCI01 JANČÁRIK, Vladimír. Elektrotechnika 1. 1. vyd. Bratislava  

: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2018. 207 s; 14,887 AH  

BCI02 JANČÁRIK, Vladimír. Elektrotechnika 2. 1. vyd. Bratislava  

: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018. 180 s; 12,260 AH 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Kategórie podľa smernice 13/2008 – R: 1. Citácie v  

zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch  
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Web of Science a databáze SCOPUS: 274 (z toho WOS:21,  

Scopus:56, WOS+Scopus:197) 2. Citácie v domácich 

publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science 

a databáze SCOPUS: 1 Spolu 275 citácií 

Názov odboru habilitačného 

konania a inauguračného 

konania, v ktorom sa konanie 

uskutočňuje 

teoretická elektrotechnika 

Téma inauguračnej prednášky 
Vybrané aplikácie magnetického poľa pri analýze materiálov a 

v senzoroch 

Počet doktorandov, ktorým je 
alebo bol školiteľom s určením, 
koľko z nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu riadne 
skončili 

Počet školených doktorandov: 2 úspešne ukončení doktorandi 

Priebeh inauguračného konania  

Údaje o oponentoch a členoch 

inauguračnej komisie (podľa § 7 

Vyhlášky) , meno a priezvisko, 

akademický titul a vedecko-

pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul, 

pracovisko pričom vyznačí, ktorý 

z nich je 

a) zamestnancom vysokej 

školy , na ktorej sa 

inaugurácia uskutočňuje 

b) je zahraničným 

odborníkom 

c) pôsobí na vysokej škole 

vo funkcii profesora 

Predseda inauguračnej komisie: 

prof. Ing. Peter Ballo, PhD. – FEI STU v Bratislave 

Členovia inauguračnej komisie:  

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. – FEKT, Vysoké učení technické 

v Brně 

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. – Centrum progresívnych  

materiálov, UPJŠ v Košiciach 

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. – Ústav merania SAV 

Oponenti:  

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. – FEIT, Žilinská univerzita v  

Žiline 

prof. Ing. Jozef Šuriansky, PhD. – ART Žarnovica s.r.o. 

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. – odborník v danej oblasti 

Oponentské posudky  prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. 

 prof. Ing. Jozef Šuriansky, PhD. 

 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

Návrh inauguračnej komisie 

s odporúčaním schváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za 

profesora v odbore 

habilitačného konania a 

inauguračného konania alebo 

neschváliť návrh na vymenovanie 

uchádzača za profesora v odbore 

habilitačného konania a 

inauguračného konania 

Stanovisko  

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Janousek_IK_Jancarik.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Suriansky_IK_Jancarik.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Suriansky_IK_Jancarik.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Kneppo_IK_Jancarik.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Stanovisko_IK_Jancarik.pdf
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Zloženie vedeckej rady, ktorá 

prerokovala návrh na 

vymenovanie profesora, meno a 

priezvisko, akademický titul a 

vedecko - pedagogický titul 

alebo umelecko - pedagogický 

titul, vedecké hodnosti. Ak člen 

vedeckej rady vysokej školy nie 

je členom akademickej obce 

tejto vysokej školy alebo ak člen 

vedeckej rady fakulty nie je 

členom tejto vysokej školy 

uvádza sa aj názov 

zamestnávateľa tohto člena. 

Vedecká rada FEI STU 

  

Rozhodnutie príslušnej vedeckej 

rady, vrátane jeho odôvodnenia, 

ak sa vypracúva, a lehotu na 

prípadné opätovné predloženie 

žiadosti podľa §6 ods.2 Vyhlášky 

Uznesenie VR FEI STU 

Prezenčná listina zo zasadnutia 

vedeckej rady, ktorá o žiadosti 

rozhodovala 

Prezenčná listina (online) 

originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u 

tajomníčky VR FEI STU.  

Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa       

§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

Dátum, čas a miesto konania 

inauguračnej prednášky  

10.11. 2020 o 10.00 hod. na zasadnutí VR FEI STU v Bratislave 

Dátum a dôvod skončenia 

inauguračného konania 

Vymenovaním 22.04. 2021 prezidentkou SR   

Zloženie Vedeckej rady STU, 

ktorá prerokovala návrh na 

vymenovanie profesora, meno a 

priezvisko, akademický titul a 
vedecko - pedagogický titul 
alebo umelecko - pedagogický 
titul, vedecké hodnosti.  
Ak člen vedeckej rady vysokej 
školy nie je členom akademickej 
obce tejto vysokej školy alebo ak 
člen vedeckej rady fakulty nie je 
členom tejto vysokej školy 
uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto člena  

Vedecká rada STU 

Prezenčná listina zo zasadnutia  
Vedeckej rady STU, ktorá o 
žiadosti rozhodovala  

Prezenčná listina VR STU  

originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u 

tajomníčky VR STU.  

https://www.fei.stuba.sk/sk/fei-stu/akademicke-organy/zlozenie-vedeckej-rady-fei-stu.html?page_id=3612
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Uznesenie_VR_FEISTU_IK_Jancarik.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Prezencna_listina_VR_FEISTU_IK_Jancarik.pdf
https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Prezencna_listina_STU_Jancarik.pdf
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Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 

11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

Rozhodnutie Vedeckej rady STU,  
vrátane jeho odôvodnenia, ak sa  
vypracúva, a lehotu na prípadné  
opätovné predloženie žiadosti 
podľa §6 ods.6 Vyhlášky  

Výpis uznesenia VR STU  

Kontaktná adresa inauguranta FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava 

 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Zaverecny_protokol_VR_STU_IK_Jancarik.pdf

