
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie 

RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD.,  

pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky,  

Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, 

za docenta v odbore fyzika. 

 
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FMFI UK v Bratislave, predseda Vedeckej rady a dekan 

fakulty prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. vymenoval dňa 29. novembra 2021 komisiu a 

oponentov pre začatie habilitačného konania RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD., vo vednom 

odbore „4.1.1. Fyzika“ v zložení:  

 

Habilitačná komisia:  

Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.  (KJFB, FMFI UK, Bratislava), predseda  

Ing. Štefan Gmuca, CSc. (FÚ SAV, Bratislava), člen  

Doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. (ÚJFI, FEI STU, Bratislava), člen  

 

Oponenti:  

Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, PhD., (ÚJF, AV ČR, Praha)  

Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (ÚJFI, FEI STU, Bratislava)  

Ing. Ján Kliman, DrSc., (FÚ SAV, Bratislava) 

 

Habilitačná prednáška RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD. na tému: „Rádionuklidy v životnom 

prostredí“ prebehla dňa 21. apríla 2022 o 14:00 na FMFI UK a následne po nej sa konala 

obhajoba habilitačnej práce na tému: " Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume." 

 

Habilitačná komisia rokovala dňa 21. apríla 2022 po vypočutí habilitačnej prednášky a po 

obhajobe habilitačnej práce. Po oboznámení sa so všetkými predloženými podkladmi a 

dostupnými informáciami habilitačná komisia zhodnotila vedeckú a pedagogickú činnosť RNDr. 

Miroslava Ješkovského, PhD. a predkladá nasledovnú správu.  

 

Vedecká a pedagogická spôsobilosť: 

 

1. Vzdelanie a kvalifikácia: 

 

Vysoká škola: 2000-2005 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 

Dizertačná práca: Gama-spektrometria nízkych aktivít. (2005-2009 KJFB FMFI UK Bratislava) 

Kvalifikačný stupeň VKS/IIa: 2018, v odbore Fyzika 

 

  



2. Prehľad doterajšej praxe: 

2004-2005 Odborný asistent, Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor ochrany zdravia pred 

žiarením, Bratislava 

2005-2009 doktorand, KJFB, FMFI UK 

2010-doteraz vedecký pracovník, KJFB, FMFI UK 

3. Prehľad a hodnotenie pedagogickej činnosti: 

Prednášky 

Prednášal: 

• Neutrónová fyzika a reaktorové systémy  

• Urýchľovačové iónové technológie 

• Ekológia a rádioekológia 

• Fyzika a ekológia 

• Termojadrové reaktory 

• Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume 

V školskom roku 2021/2022 prednáša: 

• Neutrónová fyzika a reaktorové systémy  

• Urýchľovačové iónové technológie 

• Ekológia a rádioekológia 

Semináre, cvičenia a praktiká 

• Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika) 

• Praktikum III 

V školskom roku 2021/2022 nemá cvičenia či praktiká. 

Spolu jeho doterajšia výučba predstavuje 73 semestro-hodín. 

Doteraz (šk. rok 2021/22) viedol 7 bakalárskych a 3 diplomové práce (aktuálne vedie 1 

bakalársku prácu a 1 diplomovú prácu a bol konzultantom  3 dizertačných prác. Ako oponent 

recenzoval 3 bakalárske a 7 diplomových prác, 1 oponentúra projektu dizertačnej práce. 

4. Vedný odbor, v ktorom pracuje: Fyzika (jadrová a subjadrová fyzika) 

Radónová problematika. 

5. Najvýznamnejšie vedecké a pedagogické výsledky 

RNDr. M Ješkovského, PhD. sa v súčasnosti orientuje hlavne na vývoj pokročilých techník 

analýzy rádionuklidov, ktoré sú založené na urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrii. 

Po skončení doktorandského štúdia v roku 2009, v rámci ktorého sa zaoberal gama-

spektrometriou nízkych aktivít, nastúpil na KJFB FMFI UK ako vedecký pracovník, kde sa aj 

naďalej venoval problematike rádionuklidov v životnom prostredí. Zaoberal sa najmä 

stanovením ich koncentrácie pomocou metód hmotnostnej spektrometrie a gama- 

spektrometrie, ktorej sa venoval už vo svojej dizertačnej práci.  

Po  vybudovaní laboratória CENTA s tandemovým urýchľovačom iónov v roku 2013 na KJFB, 

sa stal jedným z kľúčových pracovníkov v tomto laboratóriu, a v súčasnosti je zodpovedný za 



jeho prevádzku a vývoj nových experimentálnych zariadení a metód. Podieľal  sa na vývoji 

nových metód analýz rádionuklidov využitím tandemového urýchľovača iónov, ktoré sú 

založené na urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrii - napr. pre stanovenie koncentrácií 14C, 

10Be, 26Al, 129I a izotopov uránu v širokom spektre vzoriek, od rôznych historických 

artefaktov (určených napr. na rádiouhlíkové datovanie), cez environmentálne vzorky a 

meteority, až po ultra-čisté materiály (z hľadiska ich rádioaktivity), ktoré sú dôležitou súčasťou 

detektorov v podzemných laboratóriách na hľadanie tmavej hmoty, ako aj pre výskum 

bezneutrínovej dvojitej beta-premeny. Vyvinuté metódy prispeli k zhodnoteniu dopadu 

dlhodobej prevádzky slovenských jadrových elektrární na biosféru v ich okolí analyzovaním 

14C v letokruhoch stromov. V laboratóriu CENTA sa podieľa na vývoji metód prvkovej 

analýzy vzoriek pomocou iónových zväzkov, ako sú napr. PIXE (particle induced x-ray 

emission), PIGE (particle induced gamma-ray emission) a RBS (Rutherford back-scattering). 

Tieto metódy sme využili napríklad na  analyzovanie meteoritov, distribúcie kovov v 

biologických tkanivách alebo na stanovenie cézia a uránu v kvapalných vzorkách. Tieto 

výsledky boli publikované vo viac ako 72 vedeckých článkov (z toho jednom charakteru 

vedeckej monografie a 35 v karentovaných časopisoch), na ktoré je podľa WOS vyše 280 citácií 

(bez autocitácií). 

Okrem vedeckej práce Dr. M. Ješkovský je  zapojený aj do pedagogického procesu (celkovo 

73 semestro-hodín prednášok a praktík) a venuje sa tiež vedeniu záverečných prác (7 

bakalárskych a 3 diplomové). Podieľal  sa  tiež na výchove doktorandov z odboru Jadrová a 

subjadrová fyzika (Mgr. J. Zeman, PhD) a Environmentálna fyzika (Mgr. J. Pánik, PhD , Mgr. 

I. Kontuľ, PhD). 

Najvýznamnejšie práce 

• Ješkovský, M.,  Kaizer, J., Kontuľ, I., Lujaniene, G., Müllerová, M., Povinec, P. P. : 

Analysis of environmental radionuclides. In: Handbook of Radioactivity Analysis: 

Volume 2: Radioanalytical Applications. - Londýn: Academic Press, 2020. - S. 137-261. 

- ISBN 978-0-12-814395-7 

• Ješkovský, M., Povinec, P. P., Steier, P., Šivo, A., Richtáriková, M., Golser, R.: 

Retrospective study of 14C concentration in the vicinity of NPP Jaslovské Bohunice using 

tree rings and the AMS technique. In: Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms. - Vol. 361 (2015), s. 

129-132. - ISSN 0168-583X 

• Povinec, P. P., Masarik, J., Ješkovský, M., Kaizer, J., Šivo, A., Breier, R., Pánik, J., 

Staníček, J., Richtáriková, M., Zahoran, M., Zeman, J.: Development of the Accelerator 

Mass Spectrometry technology at the Comenius University in Bratislava. In: Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with 

Materials and Atoms. - Vol. 361 (2015), s. 87-94. - ISSN 0168-583X 

• Kaizer, J., Ješkovský, M., Pánik, J., Zeman, J., Dulanská, S., Horváthová, B., Povinec, P. 

P.: Tracing of radiocesium extraction from waters and uranium content in liquid samples 

by particle induced X-ray emission (PIXE) In: Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistry. - Roč. 318, č. 1 (2018), s. 591-597. - ISSN (print) 0236-5731 

• Ješkovský, M., Javorník, A., Breier, R., Slučiak, J., Povinec, P. P.: Experimental and Monte 

Carlo determination of HPGe detector efficiency In: Journal of Radioanalytical and 

Nuclear Chemistry. - Roč. 322, č. 3 (2019), s. 1863-1869. - ISSN (print) 0236-5731 



 

Najvýznamnejšie ohlasy 

[o1] 2014 Steinhauser, G.: Fukushimas forgotten radionuclides: A review of the understudied 

radioactive emissions. In: Environmental Science and Technology, Vol. 48, No. 9, 2014, s. 

4649-4663 - SCI; SCOPUS 

[o1] 2016 Hirose, K.: Fukushima Daiichi Nuclear Plant accident: Atmospheric and oceanic 

impacts over the five years. In: Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 157, 2016, s. 113-

130 - SCI; SCOPUS 

[o1] 2020 Varga, T. - Orsovszki, G. - Major, I. - Veres, M. - Bujtas, T. - Vegh, G. - Manga, L. 

- Jull, A. J. T. - Palcsu, L. - Molnár, M.: Advanced atmospheric 14C monitoring around the 

Paks Nuclear Power Plant, Hungary. In: Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 213, 

2020, Art. No. 106138 - SCI; SCOPUS 

[o1] 2021 Zhang, F. - Wang, J. - Baskaran, M. - Zhong, Q. - Wang, Y. - Paatero, J. - Du, J.: A 

global dataset of atmospheric 7Be and 210Pb measurements Annual air concentration and 

depositional flux. In: Earth System Science Data, Vol. 13, No.6, 2021, s. 2963-2994 - SCI; 

SCOPUS 

6. Publikačná činnosť (porovnanie s kritériami fakulty) 

Štatistika kategórií k 18.10.2021, (Evipub, záznamov spolu: 72): 

• ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (35) 

• ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 

• ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch S (1) 

• AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9) 

• AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (13) 

• AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (11) 

• DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

Kritérium FMFI UK v odbore fyzika je aspoň 15 vedeckých publikácií v karentovaných 

časopisoch. 

7. Počet citácií: 

Štatistika ohlasov (databáza Evidencie publikačnej činnosti na FMFI UK zo dňa 18.10.2021) - 

280:  

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (280) 

Kritérium FMFI UK je v odbore fyzika 50 SCI citácií. 

8. Zodpovedný riešiteľ výskumných úloh: 

A. Úlohy a projekty riešené v rámci základného a aplikovaného výskumu 

• Riešiteľ projektu VEGA 2/0625/21: Globálny impakt jadrových havárií a nedeklaro-

vaných jadrových aktivít na zemské sféry (2021 – trvá) 

• Riešiteľ projektu VEGA 1/0421/20: Izotopový výskum meteoritov: charakterizácia 

meteoritov a kozmického žiarenia (2020 – trvá ) 



• Riešiteľ projektu VEGA 1/0382/17: Výskum meteoritov z Mesiaca, mesačných vzoriek 

a podobných meteoritov (2017-2020) 

• Riešiteľ projektu APVV-15-576: Zriedkavé jadrové procesy a vývoj metód na ich 

sledovanie (2016 – trvá) 

• Riešiteľ projektu VEGA 1/0783/14: Výskum meteoritov z Marsu, meteoritu Čeľjabinsk 

a iných najnovších chondridov (2014-2017) 

• Riešiteľ projektu VEGA 1/0678/09: Environmentálne rádionuklidy v atmosfére: 

variácie, dlhodobé trendy, radiačné riziká a ich využitie ako stopovačov prírodných 

procesov (2009 - 2011) 

• Riešiteľ projektu ŠF EU: Centrum excelencie fyziky komplexných systémov (2008-

2013) 

• Riešiteľ projektu ŠF EU: Centrum excelencie fyziky komplexných systémov, fáza II 

(2010-2013) 

• Riešiteľ projektu ŠF EU: Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environ-

mentálnych impaktov energetických zdrojov (2009-2011) 

• Riešiteľ projektu VEGA 1/3046/06: Dlhodobé trendy a variácie environmentálnych 

rádionuklidov, ich aplikácie a radiačné riziko pri nízkych expozíciách (2006-2008) 

• Riešiteľ projektu ESF: Modernizácia vzdelávania a skvalitnenie vedeckej práce fyzikov 

na FMFI UK (2006 - 2008) 

B. Úlohy riešené pre prax 

• Holý, K.; Šivo, A.; Sýkora, I.; Bulko, M.; Holá, O.; Polášková, A.; Richtáriková, M.; 

Ješkovský, M.; Müllerová, M.: Stanovenie objemových aktivít rádionuklidov v 

prízemnej vrstve atmosféry v širšom okolí areálu výstavby Cyklotrónového centra 

Slovenskej republiky v roku 2005 : Výročná správa. - Bratislava : FMFI UK KJFB, 

2006. – 14 s. - (KJF FMFI UK ;  151/06)  

• Holý, K.; Chudý, M.; Šivo, A.; Sýkora, I.; Bulko, M.; Holá, O.; Polášková, A.; 

Richtáriková, M.; Merešová, J.; Šimon, J.; Müllerová, M.; Ješkovský, M.: Stanovenie 

objemových aktivít rádionuklidov prízemnej vrstve atmosféry a vo vodách v lokalite 

výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v roku 2006. - Bratislava : FMFI 

UK KJFB, 2006. - 30 s. - (KJF FMFI UK ; 154/06 )-  

• Holý, K.; Chudý, M.; Šivo, A.; Sýkora, I.; Bulko, M.; Holá, O.; Polášková, A.; 

Richtáriková, M.; Merešová, J.; Šimon, J.; Müllerová, M.; Ješkovský, M.: Stanovenie 

objemových aktivít rádionuklidov v prízemnej vrstve atmosféry a vo vodách v lokalite 

výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v roku 2007. - Bratislava : [s.n.], 

2007. - 42 s. - (KJFB FMFI UK ; 155/07) 

C. Získané granty mladých 

• Vedúci projektu UK/459/2011: Kontrola kvality linky na prípravu grafitových terčov 

pre AMS analýzu 14C 

• Vedúci projektu UK/374/2006: Štúdium variácií rádioaktivity atmosféry 

  



9. Pozvania na prednáškové, študijné a pracovné pobyty a Stáže v zahraničí: 

• Center for Isotopic Research on Cultural and Environmental heritage (CIRCE), Casserta, 

Taliansko (9/2019 – 10/2019) 

• Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR), Dresden, Nemecko (8.9.2015 – 24.9.2015) 

• University of Vienna, Vienna Environmental Research Accelerator (VERA), Vienna, Rakúsko 

(3/2012 – 9/2012) 

• 11/2011 Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA), Østerås, Nórsko (7.11.2011 – 

25.11.2011) 

• European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva, Švajčiarsko (2/2010 – 6/2010) 

• Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, Ruská Federácia (1/2007 – 4/2007) 

 

10. Habilitačná prednáška: 

Dňa 21. apríla 2022 v miestnosti F1/364 na KJFB FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 

hod. sa uskutočnila verejná habilitačná prednáška RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD., na tému: 

„Rádionuklidy v životnom prostredí.“ 

 

Habilitačná prednáška RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD. bola pomerne široko koncipovaná. 

Prednášajúci na začiatku priblížil produkciu a zdroje prírodných a antropogénnych rádionuklidov, ktoré 

sa dostávajú do životného prostredia. Postupne objasnil jednotlivé formy, v ktorých sa rádionuklidy 

nachádzajú v životnom prostredí a priblížil aj ich transport. Záver prednášky bol venovaný metódam 

detekcie rádionuklidov pomocou rádiometrických metód, ako aj metód hmotnostnej spektrometrie, 

ktorá je intenzívne rozvíjaná v urýchľovačovom centre na KJFB FMFI UK a Dr. M. Ješkovský výrazne 

prispel a prispieva k tomuto rozvoju. 

 

Prednáška mala vysokú odbornú úroveň, bola zrozumiteľná aj pre prítomných a zároveň podala veľmi 

dobrý obraz o vedeckej práci  a pedagogických schopnostiach RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD. V 

následnej diskusii odznelo viacero otázok týkajúcich sa problematiky, ktorá bola predmetom 

habilitačnej prednášky. Dr. Ješkovský zodpovedal uspokojivo všetky predložené otázky. Prítomní 

členovia Vedeckej rady FMFI UK v Bratislave konštatovali, že habilitačná prednáška RNDr. Miroslava 

Ješkovského, PhD., mala výbornú úroveň po obsahovej, ako aj pedagogickej stránke. Uchádzač sa 

predstavil ako výrazná vedecká a pedagogická osobnosť, ktorá svojou prednáškou splnila všetky 

požiadavky, ktoré sú na takéto vystúpenie kladené. 

 

10. Obhajoba habilitačnej práce: 

Dňa 21.4.2022 v miestnosti F1/364 na KJFB FMFI UK v Bratislave, sa po habilitačnej 

prednáške uskutočnila obhajoba habilitačnej práce uchádzača RNDr. Miroslava Ješkovského, 

PhD., s názvom: "Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume". 

RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. na úvod obhajoby svojej habilitačnej práce popísal 

laboratórium CENTA spolu s prístrojovým vybavením a možným rozšírením do budúcnosti. 

Pokračoval prípravou vzoriek a tiež aplikáciami AMS meraní, ktoré robil v spolupráci so 

zahraničnými laboratóriami. V druhej polovici obhajoby priblížil techniky využívajúce 

urýchlené ióny spolu s popisom vákuovej komory, ktorá sa na tieto techniky používa v 



laboratóriu CENTA. Obhajobu ukončil popisom niektorých PIXE meraní, ktorých výsledky 

boli publikované v CC časopisoch. 

Získané výsledky dokázal uchádzač obhájiť veľmi presvedčivo k plnej spokojnosti 

komisie, členov VR, ako aj prítomných hostí. Na základe týchto skutočností, členovia 

habilitačnej komisie, oponenti, a prítomní členovia VR FMFI UK sa jednomyseľne zhodli, že 

RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. vo svojej úspešne obhájenej habilitačnej práci preukázal, že 

ma široký prehľad v oblasti problematiky analýzy rádionuklidov založenej na urýchľovačovej 

hmotnostnej spektrometrii a v používaní a vývoji nových techník v oblasti experimentálnej 

jadrovej a radiačnej fyziky. 

 

  



Záver:  
RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD., spĺňa všetky kritériá podľa „Zásad habilitačného konania o 

udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v 

Bratislave“. Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a 

morálneho profilu uchádzača a po posúdení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, 

jednomyseľne odporúča Vedeckej rade FMFI UK v Bratislave vymenovanie RNDr. Miroslava 

Ješkovského, PhD. za docenta v študijnom odbore Fyzika.  

 

V Bratislave 21. apríla 2022  

 

Komisia:  

Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.    ....................................................................  

Ing. Štefan Gmuca, CSc.     ...................................................................  

Doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.    ...................................................................  

Oponenti:  

Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, PhD.  ..................................................................  

Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.    ...................................................................  

Ing. Ján Kliman, DrSc.    ................................................................... 

 

 


