
V roku 2005 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 SR č. 

330/1997 Z.z. o habilitáciách a vymenúvaní profesorov v znení neskorších 

predpisov nasledovní docenti:  

 

doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.  

Pracovník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda, bol 

vymenovaný za docenta v odbore Aplikovaná zoológia a poľovníctvo, 

s účinnosťou od 1. marca 2005. 

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 17. februára 2005 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Ekologicko-chovateľské aspekty 

obhospodarovania vybraných druhov raticovej zveri v jelenej poľovnej oblasti 

„Podunajská“ s osobitným zreteľom na fascioloidózu. Predsedom habilitačnej 

komisie bol prof. Ing. Peter Garaj, CSc. 

 

doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. 

Pracovník Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO, bol vymenovaný za 

docenta v odbore Ekológia, s účinnosťou od 24. februára 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 24. februára 2005 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému Kosce 

(Opiliones) Slovenska (rozšírenie a ekológia). Predsedom habilitačnej komisie 

bol prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. 

 

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. 

Pracovníčka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bola 

vymenovaná za docentku v odbore Environmentalistika, s účinnosťou od 24. 

februára 2005.  



 Habilitačnú prácu obhájila dňa 24. februára 2005 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému Posudzovanie 

vplyvov priemyselných a poľnohospodárskych činností na životné prostredie. 

Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. 

 

doc. Ing. Jozef Soukup, CSc. 

Pracovník Katedry mechaniky a strojov na Ústave techniky a riadenia výroby 

Univerzity Purkyně v Ústí nad Labem, bol vymenovaný za docenta v odbore 

Inžinierstvo strojov a zariadení špecializácia drevárska a lesnícka technika, 

s účinnosťou od 1. apríla 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 14. marca 2005 na Fakulte environmentálnej 

a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene na tému Odstraňování 

TDO pneumatickým podtlakovým systémem. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Jaroslav Longauer, CSc. 

 

 

doc. Ing. František Chudý, CSc. 

Pracovník Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie Lesníckej fakulty 

TUZVO, bol vymenovaný za docenta v odbore Hospodárska úprava lesov, 

s účinnosťou od 1. mája 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 1. apríla 2005 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému Digitálna fotogramertia v lesníckom 

mapovaní. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc. 

 

 

doc. Ing. Margita Jančová, CSc. 

Pracovníčka Katedry ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty TUZVO, bola 

vymenovaná za Ekológia lesa, s účinnosťou od 1. mája 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájila dňa 31. marca 2005 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému Osobitne chránené časti prírody na 



lesnom fonde, ich ochrana a manažment. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. 

 

 

doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. 

Pracovníčka Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty TUZVO, bola 

vymenovaná za docentku v odbore Ekológia lesa, s účinnosťou od 1. júla 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájila dňa 10. júna 2005 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému Evapotranspirácia a jej úloha vo 

vodnej bilancii lesa a krajiny. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. 

Ladislav Tužinský, CSc. 

 

doc. Ing. Rastislav Šulek, PhD. 

Pracovník Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty 

TUZVO, bol vymenovaný za docenta v odbore Manažment a financovanie 

lesných podnikov, s účinnosťou od 1. júla 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 1. júna 2005 na Lesníckej fakulte Technickej 

univerzity vo Zvolene na tému Informačná asymetria a trhové vzťahy v lesnom 

hospodárstve. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc. 

 

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka 

Pracovník Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty 

TUZVO, bol vymenovaný za docenta v odbore Manažment a financovanie 

lesných podnikov, s účinnosťou od 1. júla 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 17. júna 2005 na Lesníckej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému Policy analysis na príklade programov 

finančnej podpory v lesnom hospodárstve. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc. 

 

doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. 



Pracovník Katedry environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva, MTF – 

STU so sídlom v Trnave, bol vymenovaný za docenta v odbore Inžinierstvo 

strojov a zariadení špecializácia drevárska a lesnícka technika, s účinnosťou od 1. 

decembra 2005.  

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 7. novembra 2005 na Fakulte 

environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene na tému 

Využitie unikátneho multifunkčného hydromotora SETUR pri ochrane životného 

prostredia. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Jaroslav Longauer, CSc. 

 

 


