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V roku 2014 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 platnom znení 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. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič 

Pracovník Katedry fytológie Lesníckej fakulty TUZVO, bol vymenovaný  

za docenta v odbore Lesnícka fytológia, s účinnosťou od 21. mája 2014.  

Habilitačnú prácu obhájil dňa 14. mája 2014 na Lesníckej fakulte na tému: 

Využitie mikropropagácie v rozmnožovaní brestov (ULMUS SPP.) tolerantných 

voči grafióze a vaskulárno-anatomická, ekofyziologická a biochemická 

charakteristika in vitro regenerantov. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. 

Ing. Dušan Gömöry, DrSc.  

 

doc. Ing. Stanislav Kucbel, PhD.  

Pracovník Katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty TUZVO,  bol vymenovaný 

za docenta v odbore Pestovanie lesa, s účinnosťou od 21. mája 2014. 

Habilitačnú prácu obhájil dňa 14. mája 2014 na Lesníckej fakulte na 

tému: Časová a priestorová variabilita štruktúry vysokohorských smrekových 

lesov Slovenska. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Milan Saniga, 

DrSc.  

 

doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. 

Pracovník Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici a 

zároveň pracovník Katedry ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty 

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

od 21. mája 2014.  
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Habilitačnú prácu obhájil dňa 13. mája 2014 na Lesníckej fakulte na tému: 

Vplyv prírodných a antropogénnych faktorov na stav a zmeny lesných 

ekosystémov v TANAPe. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Dušan 

Gömöry, DrSc.  

 

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.  

Pracovník Katedry aplikovanej ekológie Fakulty ekológie a environmentalistiky 

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

jedinca a populácií, s účinnosťou od 20. mája 2014. 

Habilitačnú prácu obhájil dňa 12. marca 2014 na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky na tému: Vybrané aspekty ekológie mravcov (Hymenoptera: 

Formicidae) v podmienkach trvalých trávnych porastov Slovenska. Predsedom 

habilitačnej komisie bol prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.  

 

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. 

Pracovník Katedry náuky o dreve Drevárskej fakulty TUZVO,  bol vymenovaný 

za docenta v odbore Štruktúra a vlastnosti dreva, s účinnosťou od 4. novembra 

2014. 

Habilitačnú prácu obhájil dňa 30. októbra 2014 na Drevárskej fakulte na 

tému: Vybrané faktory tečenia dreva. Predsedom habilitačnej komisie bol 

Dr.h.c. prof. RNDr. Marián Babiak, PhD. 

 

doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. 

Pracovníčka Katedry biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB 

v Banskej Bystrici, bola vymenovaná za docentku v odbore Všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca a populácií, s účinnosťou od 13. novembra 2014.  

Habilitačnú prácu obhájila dňa 10. októbra 2014 na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky na tému: Distribúcia a viazanosť drevokazných húb na 
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dreviny v sídlach. Predsedom habilitačnej komisie bol prof. Ing. Slavomír 

Stašiov, PhD.  

  

doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc. 

Pracovník Výskumného ústavu vysokohorskej biológie na Žilinskej univerzite 

v Tatranskej Javorine, bol vymenovaný za docenta v odbore Všeobecná 

ekológia a ekológia jedinca a populácií, s účinnosťou od 13. novembra 2014.  

Habilitačnú prácu obhájil dňa 26. septembra 2014 na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky na tému: Ochrana genofondu machorastov na Slovensku 

s osobitným zreteľom na glaciálne relikty. Predsedom habilitačnej komisie bol 

prof. Ing. Tibor Benčať, CSc.  

 


