
V roku 2019 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, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor 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. Jozef Fejér, PhD. 

Pracovník Katedry ekológie, Fakulty humanitných a prírodných vied, 

Prešovskej univerzity v Prešove, bol vymenovaný za docenta v odbore 

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, s účinnosťou od 10. apríla 

2019. Pán docent ospravedlnil svoju neúčasť, dekrét mu bude odovzdaný 

dodatočne.  

 

doc. Ing. Erika Sujová, PhD.  

Pracovníčka Katedry výrobných technológií a manažmentu kvality, 

Fakulty techniky, Technickej univerzity vo Zvolene bola vymenovaná za 

docentku v odbore Výrobná technika, s účinnosťou od 10. októbra 2019. 

Habilitačnú prácu obhájila 20. júna 2019 na Fakulte environmentálnej 

a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Súčasný stav 

vývoja výroby v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou. Predsedom 

habilitačnej komisie bol prof. Ing. Štefan Barcík, CSc.  

 

doc. Ing. Miroslav Němec, PhD. 

Pracovník Katedry fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, 

Drevárskej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za 



docenta v odbore Environmentálne inžinierstvo, s účinnosťou od 21. novembra 

2019. 

Habilitačnú prácu obhájil 14. októbra 2019 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému: 

Environmentálne aspekty hluku z dopravy. Predsedom habilitačnej komisie bola 

prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD.  

 

doc. Ing. Miroslava Mamoňová, PhD.  

Pracovníčka Katedry náuky o dreve, Drevárskej fakulty, Technickej 

univerzity vo Zvolene bola vymenovaná za docentku v odbore Štruktúra a 

vlastnosti dreva, s účinnosťou od 19. novembra 2019. 

Habilitačnú prácu obhájila 16. októbra 2019 na Drevárskej fakulte, 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Výskum drevných štruktúr pomocou 

nových metód elektrónovej mikroskopie. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Anton Geffert, CSc.  

 

doc. Ing. Jaroslav Vencurik, PhD. 

Pracovník Katedry pestovania lesa, Lesníckej fakulty, Technickej 

univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Pestovanie lesa, 

s účinnosťou od 3. decembra 2019 

Habilitačnú prácu obhájil 28. novembra 2019 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Regeneračné procesy vo vybraných 

výberkových lesoch Slovenska a porastoch v prestavbe na výberkový les. 

Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  

 

doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD. 

Pracovník Katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny, Lesníckej fakulty, 

Technickej univerzity vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore 

Lesnícka fytológia, s účinnosťou od 3. decembra 2019. 



Habilitačnú prácu obhájil 27. novembra 2019 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Dreviny v podmienkach stresu zo 

sucha a vysokej teploty: mechanizmy a miera fyziologického prispôsobenia. 

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

 


