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jeho prácu dvoma vyznamenaniami v rokoch 2008 a 2014 za excelentnosť vo výučbe a za mimoriadny prínos
k rozvoju modernej výučby matematiky na technických vysokých školách.
Postavenie riadneho člena Učenej spoločnosti SAV (UčS SAV) v podstate zodpovedá titulu a postaveniu akademika, ako to poznáme z minulosti, a UčS
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