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vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
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týždenne; Projekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajiny/cvičenia/2 hod. týždenne 
 2018/2019 - Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní/cvičenia/2 hod. týždenne; River 
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podľa §2 ods.2  

UZNESENIE č. 35 VR/2021 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 
docent Ing. Zuzane Štefunkovej, PhD., v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania krajinárstvo všetkými hlasmi prítomných členov VR s 
oprávnením hlasovať. 
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