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 Doc. Ing. PhD.
 1964
 2010 ‐ docent v odbore vodné hospodárstvo
 1996 ‐ PhD. v odbore 36‐05‐9 zdravotnícko‐technické stavby
 1986 ‐ Ing. v odbore Automatizované systémy riadenia v stavebníctve
 ‐
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1986 doteraz ‐ SvF STU Bratislava
2015 doteraz – R‐STU Bratislava
 2015‐doteraz/Hydrology in Urban Areas / prednášky/2 hod. týždenne
 2014‐doteraz/Zdravotno environmentálne stavby/ prednášky/2 hod. týždenne (FCHPT)
 2011‐doteraz/Mestské inžinierstvo/ prednášky/2 hod. týždenne
 2011‐doteraz /Zdravotnoinžinierske stavby/ prednášky/2 hod. týždenne
 2011‐doteraz/Stokovanie a čistenie odpadových vôd/prednášky/2 hod. týždenne
 2011‐doteraz/Hydrológia urbanizovaných území /prednášky/2 hod. týždenne
 2008‐doteraz/Sewerage and Waste Water Treatment/ prednášky/2 hod. týždenne
 2007‐2015/Projekt 2 ‐ Stavby na ochranu ŽP/cvičenie/2 hod. týždenne
 2007‐2015/Atelierová tvorba ‐ zdravotné inžinierstvo/ateliérová tvorba/3 hod. týždenne
 2007‐2015/Komplexný projekt ZDI stavieb/cvičenie/3 hod. týždenne
 2007‐2015/Projektová tvorba ZEI /cvičenie/3 hod. týždenne
 1986‐2007/Automatizácia inžinierskych prác /cvičenie/3 hod. týždenne
 1986‐2015/Stokovanie a čistenie odpadových vôd/cvičenie/2 hod. týždenne
Vodné stavby a vodné hospodárstvo/stokovanie a čistenie odpadových vôd, hydrológia
urbanizovaných území, informačné technológie
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stanko_zoznam_prac.pdf
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učebnica ‐ 1 ks /3,059 AH /ACA
skriptá ‐ 3 ks /7,816 AH 6,434 AH, 5,86AH AH / BCI, BCI, BCI
celkový počet – 43
z toho domáce/zahraničné ‐ 28/15
z toho SCI ‐3/6
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https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stanko_Kyncl.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stanko_Bodik.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Stanko_Hlavinek.pdf

 25.05.2017 o 9.00 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

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

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

UZNESENIE č. 26 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie
doc. Ing. Štefana Stanka, PhD., za profesora v študijnom odbore 5.1.6 vodné stavby
väčšinou hlasov.



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/PREZENCKa_VR_maj_2017.pdf

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Zloženie vedeckej rady
STU, ktorá
prerokovala návrh na
vymenovanie
profesora
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala
Rozhodnutie vedeckej
rady STU, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa
vypracúva, a lehotu na
prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Kontaktná adresa
inauguranta



Štefan Stanko

 VR STU
 http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke‐a‐samospravne‐organy/vedecka‐rada‐
stu/clenovia‐vr‐stu.html?page_id=4840



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencna_7.6.2017_web.pdf



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

 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
 stefan.stanko@stuba.sk

