
Vážení prítomní,  

 

Dovoľte, aby som vám predstavil nových pánov docentov a nové pani 

docentky, ktorým bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v roku 2021 na 

Technickej univerzite vo Zvolene, v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

 

doc. Ing. Peter Koleda, PhD. 

Pracovník  Katedry výrobnej a automatizačnej techniky Fakulty techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore 

Výrobná technika, s účinnosťou od 11. januára 2021. 

 Habilitačnú prácu obhájil 10. decembra 2020 na Fakulte techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Evaluácia energetickej náročnosti 

vybraných procesov obrábania. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. 

Štefan Barcík, CSc. 

 

doc. Ing. František Máliš, PhD. 

Pracovník  Katedry fytológie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Lesnícka fytológia, s účinnosťou 

od 28. apríla 2021. 

 Habilitačnú prácu obhájil 15. apríla 2021 na Lesníckej fakulte Technickej 

univerzity vo Zvolene na tému: Dopady globálnych environmentálnych zmien 

na vegetáciu temperátnych lesov. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. 

Dušan Gömöry, DrSc. 

 

 



doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD. 

Pracovník Katedry aplikovanej ekológie Fakulty ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za 

docenta v odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, 

s účinnosťou od 14. mája 2021. 

 Habilitačnú prácu obhájil 23. marca 2021 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Špecifiká 

hydrického potenciálu krajiny na medzinárodnej, regionálnej a lokálnej úrovni. 

Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Tibor Benčať, CSc. 

 

doc. Ing. Nadežda Langová, PhD. 

Pracovníčka Katedry nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene, bola vymenovaná za docentku v odbore 

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov, s účinnosťou od 12. júla 

2021. 

 Habilitačnú prácu obhájila 24. júna 2021 na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Tvarové samosvorné spoje v 

nábytkových konštrukciách. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Jozef 

Kúdela, CSc. 

 

doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. 

Pracovníčka Katedry fytológie Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene, bola vymenovaná za docentku v odbore Lesnícka fytológia, 

s účinnosťou od 18. októbra 2021. 

 Habilitačnú prácu obhájila 29. septembra 2021 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Úloha modernej rastlinnej 

systematiky v lesníckom a environmentálnom výskume a praxi. Predsedom 

habilitačnej komisie bol prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc. 


