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bude v rokoch 2012 � 2016 vies� profesor Rudolf Kropil 
 
Tlaèová správa  

 
V duchu nedotknute¾ných akademických slobôd a kompetencií zvolil Akademický 

senát Technickej univerzity vo Zvolene na svojom zasadnutí v utorok 15. novembra 2011 za 

kandidáta na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene na funkèné obdobie rokov 

2012 - 2016 prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., ktorý hneï v prvom kole tajných volieb získal 

potrebnú trojpätinovú väè�inu 21 hlasov. Jeho protikandidát prof. Ing. Mikulá� �upín, CSc. 

získal 12 hlasov. Tretí z kandidátov, ktorí pôvodne prijali navrhovanú kandidatúru prof. Mgr. 

Juraj Ladomerský, CSc., z Fakulty ekológie a environmentalistiky sa svojej kandidatúry 

vzdal.  
Profesor Rudolf Kropil je súèasným dekanom Lesníckej fakulty (LF), ktorá je 

najúspe�nej�ou fakultou celej univerzity, produkujúcou vynikajúce výsledky v oblastiach 
vedy, výskumu a publikaènej èinnosti, ktoré sú, pod¾a údajov ARRA, porovnate¾né aj na 
medzinárodnej úrovni. Táto skutoènos� zrejme mala významný vplyv na rozhodovanie èlenov 

senátu. Prof. Ing. R. Kropil, CSc. je absolventom odboru lesné in�inierstvo na LF, ktorú 

ukonèil v roku 1987. Do praxe nastúpil na Správu Národného parku Nízke Tatry v Banskej 
Bystrici kde pracoval do roku 1989. V tomto roku zaèal pôsobi� na Katedre ochrany lesa 
a po¾ovníctva LF vo Zvolene, najprv ako vedeckovýskumný pracovník a interný a�pirant, od 
roku 1994 ako odborný asistent. Habilitoval v roku 2002 a za vysoko�kolského profesora v 
odbore aplikovaná zoológia a po¾ovníctvo bol vymenovaný v roku 2005. Absolvoval viaceré 

dlhodobé stá�e a �tudijné pobyty v zahranièí ako napríklad na Lesníckom výskumnom ústave 
v Hannoversch Münden v SRN (1985), na Univerzite v Berne vo �vajèiarsku (1992 � 1993), 
na Univerzite v Kodani v Dánsku (1996) a na Oxford University vo Ve¾kej Británii (2001). 
V rokoch 2001-2007 vykonával funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú èinnos� Lesníckej 

fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V októbri 2007 bol zvolený do funkcie dekana LF 

na prvé a v októbri 2011 aj na druhé funkèné obdobie. Od roku 2000 je èlenom a od roku 
2007 predsedom Vedeckej rady LF TU vo Zvolene. Je garantom bakalárskeho �tudijného 

programu aplikovaná zoológia a po¾ovníctvo (AZP) a spolu garantom in�inierskeho a 

doktorandského �tudijného programu AZP na LF TU vo Zvolene. Vo vedeckovýskumnej 

èinnosti sa �pecializuje na rie�enie problematiky aplikovanej zoológie a ekológie lesa 

v prepojení na ïal�ie lesnícke, po¾ovnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Je 

vedúcim viacerých projektov, medzi nimi i Centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy 
a ako národný koordinátor rie�il aj viacero medzinárodných projektov. Na svetovom kongrese 

Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií (IUFRO) v Kuala Lumpur v Malajzii 
v roku 2000 prevzal doktorskú cenu a zlatú medailu za významný vedecký prínos vo výskume 

v oblastiach sledovaných IUFRO.  
Vo svojej vízii ïal�ieho rozvoja Technickej univerzity vo Zvolene kon�tatoval, �e 

univerzita musí pevne stá� na 4 pilieroch silných fakúlt, podporovaných ïal�ími odbornými 

a �pecializovanými pracoviskami a akcentoval osobnú zodpovednos� v�etkých zamestnancov 

za napredovanie univerzity a zdôrazòoval potrebu pozitívnej, optimisticky ladenej atmosféry 
na pracoviskách i nutnos� cie¾avedomého, odborného, sofistikovaného prístupu 

k rozhodovaniu vo v�etkých oblastiach �ivota univerzity.  
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Osvedèenie o priebehu volieb bude predlo�ené, prostredníctvom Ministerstva �kolstva, 

vedy, výskumu a �portu SR, prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Ga�parovièovi, ktorý 

má ústavnú právomoc menova� rektorov vysokých �kôl  SR.  
 
Vo Zvolene 15. novembra 2011  
Peter Ga�peran  
 
 
Viac informácií:  

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  
predseda AS TU vo Zvolene a predseda volebnej komisie  
Tel.: 045/5206 234  
E-mail: saniga@vsld.tuzvo.sk  
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