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V akademickom roku 2004/2005 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 Slovenskej republiky č. 330/1997 Z.z. 

o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov habilitovali nasledovní docenti:  

 

 

doc. Ing. JURAJ DUDAS, PhD. 

pracovník Katedry nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity 

vo Zvolene, bol vymenovaný za docenta v odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych 

výrobkov, s účinnosťou od 1. decembra 2004. 

Habilitačnú prácu obhájil dňa 4. novembra 2004 na Drevárskej fakulte na tému: Prenos tepla 

a hmoty v obalových konštrukciách na báze dreva.  

 

 

doc. MVDr. DUŠAN RAJSKÝ, PhD. 

pracovník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dunajskej Strede, 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 na tému: Ekologicko-

chovateľské aspekty obhospodarovania vybraných druhov raticovej zveri v jelenej poľovnej 

oblasti „Podunajska“ s osobitným zreteľom na fascioloidózu.  

 

 

doc. Ing. SLAVOMÍR STAŠIOV, PhD. 

pracovník Katedry biológie a všeobecnej ekológie Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene, 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  na 

tému: Využitie epigeickej makrofauny v bioindikácii.  

 

 

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 

na tému: Identifikovanie environmentálnych vplyvov súvisiacich s antropogénnymi 

činnosťami.  

 

 

doc. Ing. JOSEF SOUKUP, CSc. 

pracovník Ústavu techniky a riadenia výroby Univerzity J.E.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 na tému: Odstraňování TDO pneumatickým podtlakovým systémom.  
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doc. Ing. FRANTIŠEK CHUDÝ, CSc. 

pracovník Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie Lesníckej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene, 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 na tému: Digitálna 

fotogrametria v lesníckom mapovaní.  

 

 

doc. Ing. MARGITA JANČOVÁ, CSc. 

pracovníčka Katedry ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene bola vymenovaná za docentku v odbore Ekológia lesa, s účinnosťou od 1. mája 2005. 

Habilitačnú prácu obhájila dňa 31. marca 2005 na Lesníckej fakulte na tému: Osobitne 

chránené časti prírody na lesnom fonde, ich ochrana a manažment.  

 

 

doc. Ing. KATARÍNA STŘELCOVÁ, PhD. 

pracovníčka Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene, bola vymenovaný za docentku v odbore Ekológia lesa, s účinnosťou od 1. júla 2005. 

Habilitačnú prácu obhájila dňa 10. júna 2005 na Lesníckej fakulte na tému: Výdaj vody 

drevinami a lesnými porastami v podmienkach meniacej sa klímy.  

 

 

doc. Ing. RASTISLAV ŠULEK, PhD. 

pracovník Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene, 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 na tému: Informačná 

asymetria a trhové vzťahy v lesnom hospodárstve.  

 

 

doc. Dr. Ing. JAROSLAV ŠÁLKA 

pracovník Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene, 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 na tému: Policy analysis na 

príklade programov finančnej podpory v lesnom hospodárstve.  


