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Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent 
Ing. Radoslavovi Ponechalovi, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania pozemné stavby všetkými hlasmi. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 
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