
V roku 2009 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. 

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

umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor v znení neskorších 

predpisov nasledovní docenti:  

 

doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc.  

Pracovník Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty TUZVO, bol 

vymenovaný za docenta v odbore Environmentálne inžinierstvo, s účinnosťou 

od 26. februára 2009. 

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 17. februára 2009 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene na tému: 

Environmentálne indikátory ako nástroje analýzy a riadenie procesov. 

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

 

doc. Ing. Imrich Andrejčák, PhD.  

Pracovník Katedry výrobných technológií a materiálov Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO v odbore Výrobná technika, 

s účinnosťou od 1. apríla 2009. 

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 14. mája 2008 na Fakulte environmentálnej 

a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene na tému:  Príspevok 

k výpočtu teplotných polí, tepelno-deformačnej a metalografickej analýze 

zvarových spojov v opravárenskej praxi. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc. 

 

 

 

 



doc. RNDr. Marta Laurová, PhD.  

Pracovníčka Katedry chémie a chemických technológií Drevárskej fakulty 

TUZVO, bola vymenovaná za docentku v odbore Technológia spracovania 

dreva, s účinnosťou od 1. decembra 2009. 

 Habilitačnú prácu obhájila dňa 27. augusta 2009 na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene na tému: Vodná predhydrolýza vybraných 

druhov drevín. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. RNDr. František 

Kačík, PhD.  

 

doc. Ing. Pavol Božek, CSc.  

Pracovník Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky 

Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave v odbore Výrobná technika, s účinnosťou od 1. apríla 

2009. 

 Habilitačnú prácu obhájil dňa 30. októbra 2008 na Fakulte 

environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene na 

tému: Automatizácia a robotizácia procesov sledovania a overovania 

prevádzkovej spoľahlivosti mechanického systému. Predsedom habilitačnej 

komisie bol prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc. 


