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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie titulu docent  Ing. Ľudovítovi Kovaničovi,  PhD.,  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania banské meračstvo a geodézia 

 

Podľa § 1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Vedecká rada 

Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach,  

na svojom zasadnutí dňa 25. 03. 2021, konaného  prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie,  uznesenie č. 8/2021, schválila habilitačnú komisiu a oponentov habilitačnej 

práce pre habilitačné konanie Ing. Ľudovíta Kovaniča, PhD., za docenta v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania banské meračstvo a geodézia.  

Habilitačná komisia: 

Predseda: 

prof. Dr. Ing. Janka Sabová, FBERG TUKE 

Členovia:  

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D., ČVUT Praha 

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., UPJŠ Košice 

Oponenti: 

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., ČVUT Praha 

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF Žilinská univerzita v Žiline 

Ing. Vincent Jakub, PhD., hosť. profesor, Geometra, s. r. o. Košice 

 

     Zo zdravotných dôvodov bol namiesto vymenovaného člena habilitačnej komisie prof. Ing. 
Vladimíra Sedláka,  PhD., schválený  VR FBERG TUKE, hlasovaním per rollam“ 11. 05. 2021, 
uznesenie č. 13/2021, nový člen habilitačnej komisie  doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., z 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice.  

 

Materiály Ing. Ľudovíta Kovaniča, PhD., sú podľa § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor zverejnené na webovom sídle TUKE v záložke Inauguračné a habilitačné 

konania na odkaze: https://tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-

konania/fberg-habilitacne-konania/ing-ludovit-kovanic-phd. Podľa § 1 ods. 14 vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor bol dátum, čas a miesto konania habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce zverejnený v denníku Pravda dňa 04. 05. 2021. 



 

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce bolo zverejnené na 

webovom sídle určenom ministerstvom školstva – na webovom sídle Technickej univerzity 

v Košiciach.  

Všetky tri oponentské   posudky boli kladné  a vyjadrili odporúčanie na udelenie titulu 

docent Ing. Ľudovítovi Kovaničovi, PhD., v  odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania banské meračstvo a geodézia.    

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala 20. mája 2021 o 13.10 hod 

za prítomnosti členov VR FBERG TUKE, habilitanta, habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačnej práce  a bola vykonaná podľa § 108e ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie na platforme Webex. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, bol zverejnený na web stránke fakulty. 

Habilitačná komisia podľa § 1 ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor  podľa kritérií na získanie titulu docent konštatuje, že menovaný spĺňa kritériá 

FBERG TUKE schválené VR TUKE. Na základe predložených dokladov, oponentských posudkov 

a odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej 

rade FBERG TUKE tento návrh: 

 

I. Základné údaje o uchádzačovi 
 

Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., sa narodil v roku 1976 v Košiciach. Štúdium na FBERG TUKE 
v odbore Meračstvo, geodézia a kartografia ukončil v roku 2000. Doktorandské štúdium na 
FBERG TUKE absolvoval v rokoch 2000 až 2005 v odbore banské meračstvo a geodézia 
externou formou. Pedagogickú spôsobilosť získal na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE 
v roku 2004 úspešným absolvovaním Doplňujúceho pedagogického štúdia. V rokoch 2000 až 
2007 pôsobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Košiciach ako učiteľ 
odborných predmetov. Od roku 2007 je zamestnancom FBERG TUKE na Ústave geodézie, 
kartografie a GIS so zaradením odborný asistent. Od roku 2009 je členom Komory geodetov 
a kartografov SR a držiteľom oprávnenia Autorizovaný geodet a kartograf.  Od roku 2015 je 
držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti banského merača. Od roku 2020 je delegátom 
za SR pri CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens). 

 

II. Zhodnotenie pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti  

Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., zabezpečoval počas svojho pôsobenia od roku 2007 do roku 

2021 na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte baníctva ekológie riadenia 

a geotechnológií výučbu v 12 predmetoch s celkovým počtom 28 odučených semestrov. 



 

Predmety boli zamerané hlavne na oblasť inžinierskej geodézie. Ide predovšetkým 

o predmety: Inžinierska geodézia I. a II., Geodézia v podzemných priestoroch a Geodézia v 

priemysle. Predmet Geodézia v podzemných priestoroch zabezpečil učebnými textami. 

Zaviedol aj nový predmet Manažment geodetických činností v II. stupni štúdia.  

Ing. Kovanič sa podieľal na budovaní a rozvoji troch Experimentálnych laboratórií ÚGKaGIS: 

Cvičná jama, Laboratórium aplikovanej geomatiky a Geodetického laboratória. 

Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., bol vedúcim 54 ukončených diplomových prác a 18 bakalárskych 

prác. V rokoch 2008 až 2020 bol členom komisie pre štátne záverečné skúšky v I. stupni 

a v rokoch 2010 až 2018 aj v II. stupni vysokoškolského štúdia. 

 

III. Zhodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

 

Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., sa v súčasnosti venuje predovšetkým aplikácii a hodnoteniu 

najmä moderných bezkontaktných metód merania v banskom meračstve, priemyselnom 

a prírodnom prostredí . Výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti sú reprezentované 

najmä jeho výstupmi v publikačnej činnosti. 

   Medzi najvýznamnejšie publikácie sa zaraďujú články publikované v domácich  

a zahraničných časopisoch indexovaných v databáze Web of Science (15) a v databáze Current 

Contents (7). Celkovo je autorom/spoluautorom 81 publikácií, z toho 21 je indexovaných vo 

Web of Science. Viaceré z nich boli citované zahraničnými autormi hlavne v zahraničných 

časopisoch s celkovým počtom 106 citačných ohlasov v časopisoch a zborníkoch indexovaných 

v databáze Web of Science a 134 v databáze SCOPUS.   

 

Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., sa počas svojho pôsobenia na FBERG TUKE aktívne podieľal ako 

spoluriešiteľ na riešení 5 projektov VEGA, 2 projektov APVV, 1 projektu KEGA a 1 

medzinárodného projektu Interreg. Bol aj riešiteľom alebo vedúcim riešiteľom 8 projektov 

aplikovaného výskumu pre prax a riešiteľom 4 expertíznych úloh. 

Habilitačná komisia konštatuje, že Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., spĺňa ukazovatele 

požadované FBERG TUKE pre habilitácie docentov. 

 

IV. Stanoviská oponentov k habilitačnej práci 

 
Habilitačná práca „Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, 

priemysle a geovedách“ je spracovaná ako súbor publikácií autora, ktoré sa venujú vybraným 

problémom merania v banskom meračstve, v priemysle a geovedách. Témami výskumu sú: 

využitie nízkonákladovej UAV fotogrametrie na analýzu digitálneho výškového modelu a v 

kontexte banskomeračskej legislatívy SR, hodnotenie kvalitatívnych parametrov DEM 

generovaných nízko nákladovou UAV fotogrametriou a SfM prístupom na topografické 

meranie malých plôch, určovanie objemov odťažených zásob nerastných surovín v 

povrchových lomoch a aplikácia TLS a SfM prístupov na určovanie objemovej hmotnosti 

dobývaných nerastných surovín, využitie metódy TLS na monitoring a dokumentáciu stien 

povrchových lomov a skalných odkryvov, určenie geometrických parametrov a deformácie 



 

plášťa rotačnej pece z TLS meraní a identifikácia a monitoring zmien terénu vo vysokohorskom 

prostredí využitím bezkontaktných metód merania. Všetci oponenti konštatujú splnenie cieľov 

habilitačnej práce. Z ich posudkov vyberáme:  

• prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., konštatuje, že hlavním přínosem habilitační práce je 

praktické testování aplikací moderních metod hromadného sběru dat, zejména 

metody UAV SfM a pozemního 3D skenování. Ukazuje na možnosti využití těchto 

metod v oblastech, kde klasická geodetická měření byla velmi problematická ať už z 

hlediska přesnosti, ale zejména z hlediska podrobnosti (hustoty) měření.  

• hosť. prof. Ing. Vincent Jakub, PhD., uvádza, že téma predloženej habilitačnej práce je 

aktuálna. Moderné, najmä bezkontaktné technológie prinášajú nové možnosti pri 

dokumentácii prírodných a antropogénnych objektov a javov. Moderné metódy 

postupne nahrádzajú klasické postupy získavania priestorových údajov. Ich hlavnými 

charakteristikami sú najmä kvalita, presnosť a rýchlosť získavania priestorových dát. 

Vďaka technologickému rozvoju prístrojovej techniky a jej čoraz ľahšej dostupnosti sú 

prínosom pre medziodborovú vedecko-výskumnú činnosť a geodetickú a 

fotogrametrickú prax. Zvolená téma habilitačnej práce preto reflektuje a dopĺňa 

súčasný stav poznania a otvára nové možnosti v odbore geodézie a banského 

meračstva. 

• doc. Ing. Jana Ižvoltová uvádza, že prínos práce spočíva v ukážke využiteľnosti 

jednotlivých geodetických metód v rôznych oblastiach s dôrazom na dosiahnutú 

presnosť a spoľahlivosť výsledkov. Prínosom práce je aj použitie viacerých 

geodetických metód v jednom výskumnom projekte, čo poskytuje priestor na ich 

porovnanie a návrh na vhodnosť ich použitia v konkrétnom prípade. 

Každý z oponentov konštatoval, že habilitačná práca zodpovedá požiadavkám 

k udeleniu vedecko-pedagogického titulu docent a odporúčal habilitačnú prácu prijať k 

obhajobe pred VR FBERG TUKE. 
 

V. Hodnotenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

 
     Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., predniesol počas verejnej časti zasadania Vedeckej rady FBERG 

TUKE dňa 20.05.2021 habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce na tému 

„Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a geovedách“. 

Habilitačná komisia hodnotí úroveň habilitačnej prednášky ako veľmi dobrú. Prednáška bola 

logicky zostavená, splnila požadovaný časový rozsah, bola spracovaná prehľadne a na vysokej 

odbornej úrovni. Komisia vyzdvihuje názornosť prezentácie dosiahnutých výsledkov. Na 

pripomienky a otázky oponentov v posudkoch habilitant odpovedal veľmi presne 

a kvalifikovane. Nasledovala verejná diskusia, v ktorej s prehľadom zodpovedal na všetky 

položené otázky, reagoval pohotovo a vecne a ukázal veľmi dobrú orientáciu v problematike. 

Na základe uvedeného habilitačná komisia konštatuje, že habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce Ing. Ľudovíta Kovaniča, PhD., na tému „Bezkontaktné geodetické metódy 

merania v banskom meračstve, priemysle a geovedách“ bola prezentovaná na veľmi vysokej 

odbornej úrovni, uchádzač zodpovedal všetky otázky oponentov a členov habilitačnej komisie. 



 

Habilitant svojou vedeckou a pedagogickou prácou prispieva k rozvoju odboru banské 

meračstvo a geodézia. Habilitant preukázal publikovaním poznatkov v zahraničných 

karentovaných časopisoch a citáciami v renomovaných databázach Web of Science a SCOPUS, 

že je uznávaným odborníkom v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

banské meračstvo a geodézia. 

 
VI. Záver 
 
     Podľa § 76 ods. 3  písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., 

vypracoval habilitačnú prácu na tému „Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom 

meračstve, priemysle a geovedách“. 

Habilitačná komisia podľa § 76  ods. 6 vyššie citovaného zákona ďalej konštatuje, že  

Ing. Ľudovít Kovanič ,PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole.  

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania ucelené vedecké dielo. Výsledky jeho vedecko-

výskumnej činnosti boli publikované vo vedeckých zahraničných časopisoch 

registrovaných v databáze Current Contents v celkovom počte 7 a v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS v celkovom počte 15. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 

vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch. 

Habilitačná komisia podľa § 1  ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor  

 

o d p o r ú č a 

udeliť Ing. Ľudovítovi Kovaničovi,  PhD., titul docent  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania banské meračstvo a geodézia. 

 
Predseda:      

prof. Dr. Ing. Janka Sabová    ....................................................... 

Členovia:       

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.     ........................................................ 

 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.                          ........................................................ 

 

 

Košice 20. mája  2021 


