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habilitačné konanie 
alebo inauguračné 
konanie prerušené 
a lehotu, v ktorej majú 
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Názov študijného 
odboru, v ktorom sa 
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 Digitálna fotogrametria a laserové skenovanie v lesníckom mapovaní 

Údaje z profesijného 
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vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste  

 2006 - PhD. odbor Hospodárska úprava lesov 

 2003 - Ing. v odbore Lesníctvo špecializácia Lesnícke mapovanie a kataster nehnuteľností 

a absolvovanom 
ďalšom vzdelávaní  2007 – Bc. v odbore Geografia a kartografia špecializácia Geografické informačné systémy 

Údaje o priebehu 
zamestnaní   2006 doteraz – Lesnícka Fakulta TU Zvolen 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 2006 – doteraz: (Katedra Hospodárskej úpravy lesov a Geodézie): 

 Geodézia a fotogrametria (cvičenia) 12 h/týžd. 

 Mapovanie lesov (cvičenia) 9 h/ týždeň 

 Diaľkový prieskum Zeme (0,5 semestra cvič., od roku 2013 aj prednášky) 2+2 h/týždeň 

 Kataster nehnuteľností (cvičenia) 4 h/týždeň 

 Digitálna fotogrametria (cv. + pr.) 2+2 h/týždeň 

 Tematické mapovanie (cv. + pr.) 2+2 h/týždeň 

 2006 – doteraz vedenie 15 diplomových a 13 bakalárskych prác / 15+13 úspešne 
obhájených 
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1. monografia 
2. učebnica  
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 konferenčné príspevky – 20 ks/AFD, 3 ks/AFC 
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Oponentské posudky  https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kardos_Bartos.pdf 

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

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

Dátum, čas a miesto 
konania habilitačnej 
prednášky a  
dátum, čas a miesto 
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habilitačnej práce §1 
ods. 14 

 10.6.2015 o 10.00 hod., zasadačka fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie 

Návrh habilitačnej 
komisie  
S odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul 
docent v odbore  

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

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
udelenie titulu 
„docent“  

 VR SvF STU v Bratislave 

 http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641 

Rozhodnutie príslušnej 
vedeckej rady, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva, a lehotu 
na prípadné opätovné 
predloženie žiadosti 
podľa §2 ods.2  

UZNESENIE č. 11 VR/2015 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. 
Miroslava Kardoša, PhD., za docenta v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia všetkými 
hlasmi. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencka_VR19_6_
2015.pdf 
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