
V roku 2020 habilitovali 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, nasledovní docenti:  

 

doc. Ing. Peter Lešo, PhD. 

Pracovník  Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Technickej 

univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Ekosystémové 

služby lesov, s účinnosťou od 26. februára 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 19. februára 2020 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Vtáky a drobné zemné cicavce ako 

indikátory vplyvu lesného hospodárstva na biodiverzitu lesov. Predsedom 

habilitačnej komisie bol Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

doc. Ing. Martin Lieskovský, PhD. 

Pracovník  Katedry lesnej ťažby, logistiky a meliorácií, Technickej 

univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Lesnícke 

technológie, s účinnosťou od 26. februára 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 19. februára 2020 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Energetický potenciál a riziká pri 

produkcii a skladovaní štiepok. Predsedom habilitačnej komisie bola prof. Ing. 

Valéria Messingerová, CSc. 

 

doc. Ing. Milan Novikmec, PhD. 

Pracovník  Katedry biológie a všeobecnej ekológie, Technickej univerzity 

vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca a populácií, s účinnosťou od 7. júla 2020. 



 Habilitačnú prácu obhájil 11. júna 2020 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Pondy ako 

modelový systém na štúdium metaspoločenstiev. Predsedom habilitačnej 

komisie bol prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. 

 

doc. Ing. Daniel Halaj, PhD. 

Pracovník  Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva 

Technickej univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore 

Ekosystémové služby lesov, s účinnosťou od 8. októbra 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 9. júna 2020 na Lesníckej fakulte Technickej 

univerzity vo Zvolene na tému: Marketingová podpora komercializácie 

vybraných ekosystémových služieb lesa. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof.h.c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler. 

 

doc. Ing. Zuzana Brodnianská, PhD. 

Pracovníčka  Katedry environmentálnej a lesníckej techniky Technickej 

univerzity vo Zvolene, bola vymenovaná za docentku v odbore Výborná 

technika, s účinnosťou od 27. októbra 2020. 

Habilitačnú prácu obhájila 26. marca 2020 na Fakulte techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Výskum prenosu tepla konvekciou 

v sústavách tvarovaných teplovýmenných plôch. Predsedom habilitačnej 

komisie bol prof. Ing. Štefan Barcík, CSc. 

 

doc. Ing. Martin Zachar, PhD. 

Pracovník  Katedry protipožiarnej ochrany, Technickej univerzity vo 

Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Záchranné služby, s účinnosťou 

od 25. novembra 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 19. októbra 2020 na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Progresívne metódy testovania 



vybraných požiarnotechnických charakteristík smrekového dreva. Predsedom 

habilitačnej komisie bol prof. RNDr. František Kačík, PhD. 

 

doc. Ing. Martin Čulík, PhD. 

Pracovník  Katedry drevených stavieb, Technickej univerzity vo Zvolene, 

bol vymenovaný za docenta v odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych 

výrobkov, s účinnosťou od 30. novembra 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 27. októbra 2020 na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Metódy akustiky pri hodnotení 

vlastností dreva určeného na špeciálne účely. Predsedom habilitačnej komisie 

bol prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. 

 

doc. Ing. Igor Gallay, PhD. 

Pracovník Katedry aplikovanej ekológie, Technickej univerzity vo 

Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Všeobecná ekológia a ekológia 

jedinca a populácií, s účinnosťou od 1. decembra 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 24. septembra 2020 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému: 

Krajinnoekologický prístup k hodnoteniu ekosystémových služieb ako nástroja k 

zachovaniu biodiverzity, stability krajiny a ľudského blaha. Predsedom 

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

 

doc. Ing. Martin Pavlík, PhD. 

Pracovník Katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny, Technickej 

univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Všeobecná 

ekológia a ekológia jedinca a populácií, s účinnosťou od 1. decembra 2020. 

 Habilitačnú prácu obhájil 23. októbra 2020 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Huby ako 



indikátory zmien v lesných ekosystémoch. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 


