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Rokovanie habilitačnej komisie bolo dňa 5. 11. 2021. Po vypočutí habilitačnej prednášky 

a následnej diskusii nasledovala obhajoba habilitačnej práce. Po jej skončení sa komisia oboznámila s 

ďalšími predloženými podkladmi a dostupnými informáciami, zhodnotila vedeckú a pedagogickú činnosť 

RNDr. Petra Pappa, PhD. a predkladá nasledovnú správu. 

 

Vedecká spôsobilosť 

Vzdelanie 

2001 – Mgr - študijný odbor fyzika, Katedra biofyziky a chemickej fyziky, FMFI UK v Bratislave 

2002 – RNDr. - študijný odbor fyzika, Katedra biofyziky a chemickej fyziky, FMFI UK v Bratislave 

2006 – Ph.D.- študijný odbor chemická fyzika, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave 

2012 – VKS IIa - vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie 

zamestnancov, SAV 

 

Zamestnanie: 

2001-2002  – vedecký pracovník, KBCHF FMFI UK v Bratislave 

2002-2003  – štipendijný pobyt, JH INST AVCR, Praha, 9 mesiacov 

2006-súčasnosť  – vedecký pracovník, KEF FMFI UK v Bratislave  

 

Vedecká činnosť a hlavný vedecký prínos 

Zamestnancom Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave sa stal v roku 2006, po 

absolvovaní magisterského štúdia v odbore Fyzika na Katedre biofyziky a chemickej fyziky v roku 2001 a 

doktorandského štúdia na rovnakej katedre, dnes už Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v 

Bratislave. Doktorandskú prácu na teoretickú tému z oblasti chemickej fyziky obhajoval koncom roka 2006 

už ako zamestnanec na KEF FMFI UK v Bratislave. V tom čase už spolupracoval na teoretickej 

interpretácii elektrónmi indukovaných ionizačných reakcií študovaných priamo na pracovisku v laboratóriu 

prof. RNDr. Štefana Matejčíka, DrSc. Znalosti z využitia štandardných metód kvantovej chémie na štúdium 

vlastností molekúl úspešne aplikoval hneď na prvom vedeckom projekte na KEF FMFI UK v Bratislave, 

ktorým bola teoretická interpretácia disociatívneho elektrónového záchytu na aminokyseline valín 

[ADC16]. Táto práca bola aj prvou spoločnou publikáciou na konci roka 2006 a dodnes je jeho publikáciou 

s najvyšším vedeckým ohlasom v počte 48 citácií. Aj vďaka tejto spolupráci a spojeniu experimentálneho 

výskumu ionizačných procesov molekúl pomocou hmotnostnej spektrometrie (CEMBIA) a teoretickej 

interpretácie produktov ionizačných a disociačných reakcií  spoločne pozdvihli úroveň prezentácie elektrón 

molekulových procesov na FMFI UK v Bratislave. V tomto  trende pokračovali a tak vznikli ďalšie 

významné publikácie o interakciách nízkoenergetických elektrónov s kinetickou energiou 0-70 eV s 

aminokyselinami serín [ADC07], leucín a izoleucín [ADC19], [ADC20], [ADC21], či ďalšími 



biomolekulami ako pinény [ADC08], deriváty furánu [ADC14] a [ADE01]. Toto možno považovať aj za 

významný krok v študijnom programe fyzika plazmy, pretože tieto poznatky sa snaží odovzdávať aj 

študentom magisterského štúdia, ktorý po absolvovaní predmetu Modelovanie vo fyzike plazmy získajú 

základy v riešení praktických úloh pomocou metód kvantovej chémie (prípadne aj na predmete Chemická 

fyzika bakalárskeho odboru Fyzika, na ktorom rieši tiež podobné úlohy ale vo väčšom rozsahu). Z 

mnohých spoluprác na zahraničných inštitúciách a stretnutí na medzinárodných konferenciách totiž 

odpozoroval, že základným vybavením študentov končiacich v obore experimentálneho výskumu elektrón 

molekulových interakcií sú už aj minimálne zručnosti s teoretickými výpočtami vlastností molekúl. Práve 

toto je motiváciou vychovávať aj u nás na FMFI študentov zručných experimentálne a súčasne aj v 

modelovaní. 

V priebehu posledného desaťročia sa stal súčasťou aj experimentálneho výskumu, osvojil si 

experiment skrížených zväzkov a na hmotnostnom spektrometri CEMBIA úspešne školil aj niekoľko  

študentov Bc. a Mgr. štúdia. Prakticky od roku 2012 má na starosti laboratórium hmotnostnej spektrometrie 

a spolu s prof. Matejčíkom participuje na vedeckom smerovaní tohto laboratória a na získavaní finančných 

prostriedkov z grantových schém. Osobne prispel aj získaním troch VEGA projektov a jedného 

bilaterálneho APVV SK-AT projektu, všetky boli riešené hlavne na tému elektrón molekulových procesov 

experimentálne v súčinnosti s teoretickou interpretáciou výsledkov. Projekty boli úspešne ukončené a 

pozitívne hodnotené, posledný VEGA projekt skončil v marci 2021 a teda jeho hodnotenie ich ešte len 

čaká. Treba ale podotknúť, že tak ako to je na väčšine pracovísk, aj na týchto projektoch to bol hlavne 

kolektívny výsledok, vďaka kolegom a spolupracovníkom aj z iných pracovísk mohol ako zodpovedný 

riešiteľ týchto projektov prispieť k zveľadeniu vedeckých výstupov na FMFI UK v Bratislave.  

Po splnení podmienok pre VKS IIa v roku 2013 začal školiť aj prvého doktoranda Mgr. Michala 

Lacka. Vedecké smerovanie laboratória hmotnostnej spektrometrie počas rokov jeho doktorandského štúdia 

upriamili na molekuly skôr technického významu, prácu obhajoval so 7 vedeckými prácami o bórových 

zlúčeninách relevantných termojadrovej fúzii [ADC23], o molekulách zaujímavých skôr z 

environmentálneho hľadiska [ADC03] a [ADC11], ale hlavne o molekulách relevantných z hľadiska 

plazmových technológií [ADC02] a moderných techník prípravy 3D nanoštruktúr [ADC01], [ADC09] a 

[ADC10]. Výskum takéhoto charakteru už bol na habilitantovom pracovisku realizovaný aj počas 

predošlých spoluprác s Islandskou Univerzitou [ADC04], [ADC22] a Univerzitou v Brémach [ADC25], 

avšak aj vďaka novým spoluprácam a publikáciám s Mgr. Michalom Lackom, PhD. pevne zakotvili miesto 

laboratória hmotnostnej spektrometrie v európskom výskumnom spoločenstve. Ich pracovisko sa na dlhé 

roky stalo súčasťou európskych COST a ITN sietí zameraných práve na výskum elektrónových interakcií s 

organometalickými prekurzormi, niektoré spolupráce prebiehajú až do súčasnosti a naďalej sa venujú týmto 

procesom. Mgr. Michal Lacko, PhD. po obhájení absolvoval niekoľkoročný pobyt v rámci H2020-ITN 

projektu na Ústave fyzikálnej chémie J. Heyrovského v Prahe a naďalej pôsobí v obore. 

V súčasnosti sa s ďalším študentom doktorandského štúdia venuje elektrón klastrovým interakciám, 

ionizačným procesom nárazom alebo záchytom elektrónov tentokrát na molekulových klastroch. 

Experimentálne zariadenie CLUSTER-ILN nebolo postavené na FMFI UK v Bratislave ale bolo prevezené 

z Freie Universitaet v Berlíne, po odchode jej autora prof. Illenbergera do dôchodku. Klastre predstavujú 

zhluky molekúl, ktoré sú dostatočne blízko na to aby po elektrónovej ionizácii jednej z nich mohlo dôjsť aj 

ku ión molekulovým interakciám. Pomocou hmotnostnej spektrometrie tak majú možnosti rozšiť obzory 

poznania elektrón molekulových procesov aj smerom k hustejším prostrediam podobným tým vo výbojoch 

alebo technologických procesoch. Záujem o spoluprácu na tejto problematike pretrváva hlavne v oblasti 

štúdia vlastností prekurzorov v elektrónmi asistovanej depozícii 3D nanoštruktúr [ADC12] a súvisiacich 

molekúl (s Univerzitou v Brémach). Má stanovené aj ciele o inovácii zdroja molekulových klastrov, či už 

za účelom prípravy zmiešaných klastrov prekurzorov s inými molekulami relevantnými pre aktívne časti 

povrchov, alebo modifikácie zdroja klastrov o korónový výboj, čím by chceli uskutočniť elektrónovú 

ionizáciu na klastroch produktov z výboja. Vďaka tomu budú vedieť pomocou hmotnostnej spektrometrie 

analyzovať procesy prebiehajúce v plazme na reálnejších podmienkach, čím sa tento experiment stane 

jedinečným. 



Znalosti v oblasti teoretických výpočtov molekulových vlastností v poslednom čase uplatnil aj v 

spolupráci s laboratóriom iónovej pohyblivostnej spektrometrie IMS, kde interpretoval ión molekulové 

interakcie založené na prenose kladného náboja. Technológia je významná z hľadiska detekcie či rozkladu 

molekúl, na ich spoločnom projekte ukázali dôležitosť spojenia experimentálneho a teoretického výskumu 

pri stanovení protónových afinít rôznych izomérov a konformérov dimetylftalátu  [ADC25]. Táto 

spolupráca sa ukázala ako veľmi úspešná a nastolila tak nový trend vo výpočtoch na jeho pracovisku, ktorý 

pokračuje interpretáciou výsledkov aj ďalších meraní väčšej skupiny alifatických ftalátov. Osobne 

považujem za úspech aj to, že do tohto projektu sa podaril zapojiť aj 2 študentov bakalárskeho štúdia, ktorý 

aktívne participujú na konformačných štúdiách neutrálnych a protonizovaných ftalátov. 

 

Vedecké  publikácie: 52,  z toho: 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (25) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (22) 

 

Štatistika kategórií prác nezaradených do prehľadu (Záznamov spolu: 70) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (30) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1) 

AFL Postery z domácich konferencií (4) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (12) 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (4) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (12) 

GAI Správy (1) 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1) 

 

Štatistika ohlasov (232): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (232) 

 

Riešenie grantových projektov 

Vedúci projektov: 

• ESF JPD 3 BA 2005/1-043 štipendium pre podporu mladých vedeckých pracovníkov, 2007-2008, 

Teoretické štúdium metastabilných iónov biologicky významných molekúl  

• VEGA 1/0558/09, 2009-2011, Experimentálne a teoretické štúdium ionizačných reakcií uhľovodíkov a 

ich derivátov 

• VEGA 1/0514/12, 2012-2015, Štúdium objemových a povrchových procesov v elektrických výbojoch pri 

atmosférickom tlaku 

• APVV SK-AT-2015-0013, 2016-2017, Elektrón-molekulové procesy prekurzorov pre moderné 

nanotechnológie 

• VEGA 1/0733/17, 2017-2020, Štúdium elektrónmi indukovaných ionizačných, excitačných a 

disociatívnych procesov molekúl a klastrov relevantných pre technológie budúcnosti 

 

Spoluriešiteľ projektov: 

• APVT-20-007504, 2005-2007, Komplexné štúdium ionizačných reakcií elektrónov s molekulami 

technologického a biologického významu a ich úloha vo vysokotlakých elektrických výbojoch. 



• APVV-0310-07, 2008-2011, Účinok elektrónmi indukovaných ionizačných reakcií na aminokyseliny a 

peptidy 

• APVV-0365-07, 2008-2011, Interakcie elektrónov s molekulami relevantnými pre termonukleárnu fúziu a 

technologickú plazmu 

• APVT SK-SRB-0011-09, 2010-2011, Excitácia a fragmentácia malých biomolekúl 

• VEGA 1/0379/11, 2011-2014, Ionizačné a excitačné reakcie elektrónov pre diagnostiku plazmy a 

plazmové aplikácie 

• VEGA 1/0417/15, 2015-2018, Generácia mikrovýbojov, diagnostika a štúdium relevantných objemových 

a heterogénnych procesov 

• APVV-15-0580, 2016-2020, Interakcie elektrónov a iónov s molekulami a ich aplikácie v oblasti 

analytických a diagnostických metód 

• REA H2020-TWINN-2015; 692335, 2016-2019, Achievement of excellence in electron processes for 

future technologies 

• APVV-19-0386, 2020-2024, Iónové a elektrónové procesy pre pokročilé spektrometrické metódy 

• VEGA 1/0489/21, 2021-2024, Štúdium excitačných zrážok elektrónov s molekulami astrofyzikálneho 

významu 

 

Členstvo v medzinárodných výskumných konzorciách: 

• COST P9, 2003-2007, Radiation damage in biomolecular systems (RADAM) 

• COST CM0601, 2007-2011, Elelctron controlled chemical litography (ECCL) 

• COST CM1301, 2013-2017, člen MC výboru za SR, Chemistry for electron-induced nanofabrication 

(CELINA) 

• COST TD1208, 2013-2017, web admin, Electrical discharges with liquids for future applications 

• COST CA18222, 2019-2023, člen MC výboru za SR, Attosecond chemistry (ATTOCHEM) 

• COST CA18222, 2019-2023, člen MC výboru za SR, Molecular dynamics in the gas phase (MD-GAS) 

 

Organizovanie medzinárodných konferencií 

• spoluorganizovanie medzinárodných seminárov Seminar on New Trends in Plasma Physics and Solid 

State Physics, každé 2 roky od 2007 - 2016 

• spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie Symposium on Application of Plasma Processes, 

Slovensko, každé 2 roky od 2009 - súčasnosť 

• chairman konferencie CELINA 2015 v rámci COST Action CM1301: Chemistry for electron-induced 

nanofabrication, Bratislava 2015 

• spoluorganizovanie medzinárodných konferencií HAKONE 2010, Trenčianske Teplice,  CEPAS 2014, 

Bratislava, ESCAMPIG 2016, Bratislava. 

 

Pedagogický profil 

 

Peter Papp pedagogicky pôsobí na FMFI UK od roku 2007. Predtým pôsobil pedagogicky v rámci 

doktorandského štúdia. Doteraz za 40 semestrov pedagogického pôsobenia odučil vo všetkých formách 

pedagogickej činnosti vyše 86 semestrohodín. Ťažiskom jeho pedagogického pôsobenia sú prednášky 

a cvičenia, praktiká. Jeho prednášky pokrývajú podstatnú časť výučby astronómie a astrofyziky vyučovanej 

na FMFI UK. Doteraz viedol 6 bakalárskych, 2 diplomové a 1 doktorandskú prácu, aktuálne vedie 1 

doktorandskú prácu. Konkrétne prednášal: Kvantová teória (2C), Princípy počítačov - hardvér (4L), 

Modelovanie vo fyzike plazmy (2P/1C), Základy programovania (1C), Špeciálne praktikum z fyziky 

plazmy (6L), Chemická fyzika (3C), Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na 

molekulové systémy (3P).  

 

 

 



Zhodnotenie habilitačnej prednášky na tému:  „Radiačné poškodenie biologických systémov“  

 

5. 11. 2021  o 13:30 hod sa v posluchárni C FMFI UK v Mlynskej doline konalo zasadnutie 

Vedeckej rady FMFI UK, ktoré otvoril Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., a prítomných oboznámil so 

zložením habilitačnej komisie a oponentmi. Potom predstavil prítomným  uchádzača a požiadal ho, aby 

predniesol habilitačnú prednášku. Po skončení habilitačnej prednášky a následnej rozpravy Prof. Jozef 

Masarik  uzatvoril zasadnutie. 

Habilitačná komisia v zložení : prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Prof. RNDr. František Krčma, 

Ph.D., Doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD., konštatuje, na základe vlastného poznatku a správy komisie, 

vymenovanej VR FMFI UK, že RNDr. Peter Papp, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške ukázal, že má 

široký prehľad v vo fyzike plazmy, v interakcii žiarenia s látkou a že sám v týchto oblastiach tvorivo 

pracuje. Prednáška mala  veľmi dobrú odbornú úroveň a aj technický bola veľmi dobre pripravená.  

 V rozprave, ktorá nasledovala po prednáške, pohotovo a vecne odpovedal na položené otázky a 

poznámky. Presvedčivo preukázal svoju rozhľadenosť vo vednom odbore v ktorom pracuje. Celkový dojem 

z priebehu habilitačnej prednášky a následnej rozpravy bol veľmi dobrý.   

 

Z vyjadrenia oponentov 

 

Doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. 

„Za hlavný prínos autora v tejto oblasti považujem kvalifikované zavedenie moderných kvantovo-

chemických metód  pri teoretickej interpretácii experimentálneho štúdia elektrón-molekulových interakcií 

pre biomolekulové systémy zaujímavé z hľadiska možného poškodenia nízkoenergetickými elektrónmi 

a pre karbonylové komplexy 3d prvkov.“ 

 

prof. RNDr. ŠPANĚL Patrik Dr. rer. nat.  

 „Pro studium elektronově-molekulových a klastrových interakcí použil autor kombinaci několika 

náročních experimentálních a spektroskopických metod. Práce ukazuje, že autor tyto metody nejenom 

skvěle ovládá ale i přispívá k jejich dalšímu rozvoji, což je dokumentováno citačním ohlasem 

publikovaných prací.“ 

 

Doc. RNDr. Michal Pitoňák, PhD. 

„Záverom konštatujem, že habilitant preukázal vo svojej doterajšej vedeckej a pedagogickej praxi viac než 

požadovanú úroveň, výrazne sa zaslúžil o adaptáciu metód počítačovej teoretickej chémie nielen v 

„domovskom laboratóriu“, aj v študijnom programe fyziky plazmy...“ 

 

 

Záver 

 

Habilitačná komisia na svojom rokovaní dňa 5. 11. 2021 po oboznámení sa so všetkými podkladmi, 

oponentskými posudkami, po vypočutí habilitačnej  prednášky a následnej rozpravy dospela jednomyseľne 

k záveru, že RNDr. Peter Papp, PhD. má za sebou  úspešnú vedecko-výskumnú činnosť a pedagogické 

pôsobenie v potrebnom rozsahu.  Úspešne sa podieľa aj na výchove bakalárov, diplomantov a doktorandov 

vo svojom vednom odbore.  

 

RNDr. Peter Papp, PhD. spĺňa odborné, pedagogické a morálne kritéria pre vymenovanie za docenta 

pre odbor fyzika. Habilitačná komisia odporúča  jeho  vymenovanie za docenta v odbore fyzika. 

 

 

 



V Bratislave, 5. 11. 2021       

 

 

 

    

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 

 

Prof. RNDr. František Krčma, Ph.D. 

 

 

Doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD. 

 

 

Prof. RNDr. Patrik Španěl Dr. rer. nat. 

 

 

Doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. 

 

 

Doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD., 

 


