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prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., KMDG, Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., Matematický ústav SAV, Inštitút matematiky a informatiky
MÚ SAV Banská Bystrica
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Ústav merania SAV Bratislava
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných
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prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., KMDG, Stavebná fakulta STU v Bratislave
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 prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UMB Banská
Bystrica
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zezula_Mesiar.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zezula_Wimmer.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zezula_Witkovsky.pdf


14.02.2020 o 9.40 hod. v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie.

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




VR SvF STU v Bratislave
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Ivan Žežula
UZNESENIE č. 2 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu profesor doc.
RNDr. Ivanovi Žežulovi, CSc., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná
matematika všetkými hlasmi.

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_februar_2020.pdf

 VR STU
 https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencia_15_06_2020.pdf

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Protokol_15_06_Zezula.pdf

udelením titulu profesor prezidentkou SR s účinnosťou od 18.11.2020




Adresa: Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach jesenná 5, 040 01 Košice
Telefón: 055 234 2442
E-mail: ivan.zezula@upjs.sk

