
Životopis 

 

Osobné údaje: 

 

Meno a priezvisko: Ing.Ján Hardoš 

Dátum narodenia: 1.11.1950 

Národnosť: slovenská 

Bydlisko: Bratislava 

Rodinný stav: ženatý, 2 deti 

 

Štúdium: 

1965-1969: štúdium na SPŠ stavebnej v Bratislave - odbor geodézia a kartografia. 

 

1970-1975: štúdium na SVŠT Stav.fakulte - odbor geodézia a kartografia, špecializácia  

 inžinierska geodézia.  

 

1983-1985: externé zdokonaľovacie štúdium francúzskeho jazyka na Katedre jazykov Univerzity 

Komenského v Bratislave v rámci programu JASPEX (Jazyková a spoločenská príprava expertov pre 

pomoc rozvojovým krajinám). 

 

 

Profesijné skúsennosti a pôsobenie: 

 

1975-1976: jednoročná prezenčná vojenská služba v Armádnom geodetickom odriade v Čechách 

 

1975-1985: Zamestnaný v Geodézii n.p. Bratislava na prevádzke Inžinierskej geodézie vo  

 funkcii geodet, vedúci geodet, zodpovedný geodet. 

  

1985-1989: Pracoval v rámci individuálneho kontraktu s Ministerstvom vodného hospodárstva  

 Alžírskej republiky ako expert na geodéziu a kartografiu pri výstavbe 4 priehrad vo východnom  

 Alžírsku v kontrolnom tíme zahraničných expertov ministerstva (stav.dozor investora), kde mal na   

 starosti kontrolu projektov a dodávateľov stav.prác z geodetického hľadiska, zabezpečoval  

 vybudovanie vytyčovacích sietí priehrad a vykonával kontrolné merania a deformačné merania  

 priehradných betónových múrov a sypaných hrádzí, zosuvných území, ciest a tunelov, vykonával a  

 kontroloval geodetické práce pre geologický prieskum a pre trhacie práce na povrchu a v podzemí.  

 Vyhotovoval expertízne správy pre ministerstvo ohľadne projekčných a realizačných problémov 

 geodetického charakteru na uvedených stavbách. 

 



1989-1993: Pokračoval v zamestnaní v Geodézii š.p. Bratislava - pracoval ako ved. oddielu. na 

inžinierskej geodézii, vykonával tiež rôzne deformačné merania, geometrické plány a vytyčovacie 

práce na veľkých stavbách. 

V r.1992 člen Správnej rady Geodézie a.s. Bratislava. 

 

1993-2018: Spolu s ďalšími spoločníkmi založil súkromnú geodetickú spoločnosť SIGEO, s.r.o., 

v Bratislave, kde celú dobu pôsobil ako spoločník, konateľ a riaditeľ  spoločnosti. Riadil, zabezpečoval 

a kontroloval vykonávanie geodetických prác v inžinierskej geodézii a v katastri najprv ako 

zodpovedný geodet a následne ako autorizovaný geodet a kartograf „typu C“.. 

V r.1995: 5 týždňová stáž v Bruseli organizovaná EÚ pre odborníkov v oblasti stavebníctva. 

 

Od r. 2019 - doteraz: Angažovaný spoločnosťou TREXIMA Bratislava, s.r.o. do expertného tímu v 

Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  pri tvorbe Národnej sústavy povolaní a pre 

tvorbu sektorových stratégií do r. 2030 pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Od r. 2021 - doteraz: Člen expertného tímu pre Národný projekt SOK (Systém overovania kvalifikácii v 

SR) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia. 

 

 

Aktivity v rámci KGK: 

V r. 1995 člen prípravného výboru na založenie komory a prípravu 1. ustanovujúceho VZ komory v r. 

1996. 

1996 – 2008: Člen predstavenstva Komory geodetov a kartografov (KGK).  

2008 – 2014: Podpredseda predstavenstva KGK. 

2014 – 2021: Predseda predstavenstva KGK. 

  

1998 – 2019: Reprezentant KGK vo FIG (Medzinárodná federácia geodetov) 

1999 – 2019: Národný delegát za SR a Komoru geodetov a kartografov v CLGE  

 (Združenie európskych geodetov), od r.2007 do r.2010 Viceprezident CLGE.  

 

 

Odborné skúšky a osobitná odborná spôsobilosť: 

v r. 1981 - Zodpovedný geodet 

v r. 1982 - Oprávnenie na overovanie geodetických prác (inž.geodézia) 

v r. 1992 - Oprávnenie na overovanie geometrických plánov 

od r.1996 - Autorizovaný geodet a kartograf pre všetky druhy prác (kataster a inž.geodézia)  

  

 

Jazykové znalosti: 

- anglická jazyk 

- francúzsky jazyk 

- ruský jazyk 

 

 

Iné záujmové aktivity v minulosti: šport, hudba (violoncello, gitara), príroda 

 

1967 – 1975: pretekár Judo,  

od r. 1969 až 1985: tréner a rozhodca II. triedy v Judo 

1969 – 1975: inštruktor prežitia v prírode v Táborníckych školách 

1970 – 1980: Cvičiteľ vysokohorskej turistiky II. Triedy 

 

 

 


