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doc. Ing. Sergej Priganc, CSc., SvF TU Košice
doc. Ing. Ivana Lániková, PhD., Fakulta stavební VUT v Brně
Ing. Ľuboš Rojko, PhD., GEOCONSULT, spol. s r.o. Bratislava

 prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., SvF STU Bratislava
 doc. Ing. Peter Koteš, PhD., SvF ŽU v Žiline
 doc. Ing. Marián Rovňák, CSc., SvF TU Košice
 doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Prahe
 prof. Ing. Igor Hudoba, PhD. – dôchodca
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sonnenschein_Moravcik.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sonnenschein_Lanikova.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sonnenschein_Priganc.pdf

 03.03.2021 o 10.00 hod. online formou prostredníctvom Google Meet

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sonnenschein_S.pdf

 VR SvF STU v Bratislave
 http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641

UZNESENIE č. 17 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu
docent Ing. Róbertovi Sonnenscheinovi, PhD., v odbore habilitačného konania a
inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby väčšinou hlasov
prítomných členov VR s oprávnením hlasovať.
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_maj_2021.pdf

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)

Róbert Sonnenschein

rozhodovala
Dátum a dôvod
skončenia
habilitačného konania
Kontaktná adresa
habilitanta

Ďalšie údaje
o priebehu
habilitačného konania

udelením titulu docent povereným rektorom STU s účinnosťou od 14.06.2021
Katedra betónových konštrukcií a mostov
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
e-mail:robert.sonnenschein@stuba.sk

