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Uznesenie č. 7/3/2017
Vedecká rada FCHPT STU prerokovala a tajným
hlasovaním schválila predložený návrh na
vymenovanie doc. Ing. Alberta Breiera, DrSc., za
profesora v odbore 4.1.22 Biochémia všetkými
hlasmi a poveruje predsedu vedeckej rady
predložiť návrh na vymenovanie doc. Ing.
Alberta Breiera, DrSc.,za profesora rektorovi
STU.
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