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Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie RNDr. Dušana Galandu, PhD. z Katedry 

jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

za docenta v odbore habilitačného konania „Jadrová chémia“ 

 

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docenta a profesora, ako aj Zásadami 

Univerzity Komenského k vyhláške č. 246/2019 o habilitácii docentov a vymenúvaní 

profesorov, uverejnenými vo Vnútornom predpise UK č. 7/2014, sa dňa 22.10.2021 

uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška RNDr. Dušana 

Galandu, PhD., z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave na tému „Metódy stanovenia alfa rádionuklidov v zložkách životného prostredia“ 

a obhajoba jeho habilitačnej práce s názvom „Potenciál aplikácie bioremediácií pre zníženie 

obsahu alfa rádionuklidov v zložkách životného prostredia“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PriF UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D., Katedra analytickej chémie, 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Členovia: prof. RNDr. Alena Paulenová, PhD., School of Nuclear Science & 

Engineering, Oregon State University, Corvallis, OR, USA 

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc., Ústav jadrového a fyzikálneho 

inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická 

univerzita v Bratislave 

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., Katedra ekochémie a rádioekológie, 

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc., Katedra organické chemie, Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

 

RNDr. Dušan Galanda, PhD. v habilitačnej prednáške predstavil význam 

a spoločenskú potrebu stanovenia alfa rádionuklidov z hľadiska monitorovania ich výskytu 

a ochrany životného prostredia. V úvodnej časti názorne vysvetlil základné pojmy, princípy 

rádioaktivity a charakteristiky jednotlivých druhov emitujúceho žiarenia. Vymenoval 

a uviedol dôležité vlastnosti najvýznamnejších rádionuklidov emitujúcich alfa častice. 

Prehľadne a vecne popísal problematiku stanovenia rádionuklidov so zameraním 

na aplikované postupy rádiochemickej analýzy a prípravy preparátov na meranie emitujúceho 

alfa žiarenia. V závere sa venoval problematike spektrometrickej analýzy preparátov, 
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na základe ktorej je možné kvantitatívne a kvalitatívne stanoviť aktivitu meraného 

rádionuklidu. 

Habilitačná prednáška uchádzača bola po formálnej, obsahovej aj didaktickej stránke 

na dobrej úrovni. Odborné problémy prednesené v prednáške vyvolali zaujímavú diskusiu. 

Na otázky uchádzač odpovedal jasne a kompetentne dokazujúc svoj prehľad v uvedenej 

problematike. Prednáška zároveň demonštrovala spôsobilosť uchádzača na kvalitnú 

pedagogickú prácu vo funkcii docenta. 

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzač predstavil základnú štruktúru práce, ktorá 

je zameraná na potenciál aplikácií vybraných druhov organizmov pri odstraňovaní 

alfa rádionuklidov kontaminujúcich zložky životného prostredia. V práci sú popísané možnosti 

využitia vyšších rastlín, zelených mikrorias, húb a dážďovky Eisenia andrei ako účinných 

metód pre dekontaminácii 
239

Pu a 
241

Am. Sú tu zhrnuté merania a výsledky získané pomocou 

rôznych analytických techník. Práca komentuje 3 vybrané publikácie s cieľom poukázať 

význam bioremediácií pri odstraňovaní dolezitych radioaktivnych polutantov zo životného 

prostredia. Autor rozoberá jednotlivé metódy remediácie a zaujíma kritické stanovisko, pričom 

sa prikláňa k záveru, že fytoremediačné metódy majú najväčších potenciál pri odstraňovaní 

sledovaných rádionuklidov zo životného prostredia. Možno konstatovať, že habilitačná práca 

sa zaoberá aktuálnou témou a prináša nové poznatky z oblasti bioremediácií. 

Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Dušana Galandu, PhD. bola uskutočnená 

predpísaným spôsobom on-line formou. Dvaja oponenti boli prítomní on-line, tretí oponent 

(doc. Smrček) sa ospravedlnil. Predseda komisie prečítal celý posudok tretieho oponenta, 

Dr. Galanda zodpovedal všetky jeho otázky. Vzhľadom na neprítomnosť doc. Smrčka 

habilitant odpovede konzultoval s oponentom, ktorý so spracovanými odpoveďami súhlasil, 

a považuje všetky dotazy za zodpovedané bez ďalších výhrad. Všetci oponenti vo svojich 

posudkoch kladne hodnotili odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzač v dostatočnej miere 

odpovedal na otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli v posudkoch a v následnej 

diskusii presvedčil, že je odborníkom v problematike bioremediácií. 

RNDr. Dušan Galanda, PhD. publikoval (celkovo 121 záznamov ku dňu podania 

žiadosti o začatie habilitačného konania) doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej 

činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách 

(30 záznamov ku dňu podania žiadosti o začatie habilitačného konania v kategóriách ADC, 

ADE, ADF, AEC, AED). Z uvedeného počtu ku dňu podania žiadosti o začatie habilitačného 

konania 15 publikácií tvorili práce zaradené do CC; z toho 3 boli zaradené do habilitačného 

konania. Je spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice (kategórie AAB) s autorským 

podielom väčším ako 3 AH. Ďalej je Dr. Galanda spoluautorom jednej vysokoškolskej 

učebnice (kategórie ACB) a dvoch skrípt (kategórie BCI). Celkovú štatistiku ohlasov tvorí 

82 záznamov na všetky doposiaľ publikované odborné a vedecké publikačné výstupy, z toho 

je 80 ohlasov v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch (kategória 

o1). 

RNDr. Dušan Galanda, PhD. je od roku 2002 kontinuálne zamestnancom na Katedre 

jadrovej chémie PriF UK na 100% pracovný úväzok v pozícii odborného asistenta. Jeho 

pedagogické aktivity sú spojené s výučbou predmetov v slovenskom i anglickom jazyku. 
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Podieľa sa na výučbe prednáškovou činnosťou vybraných kapitol a vedení cvičení v povinných 

a povinne voliteľných predmetov, ako sú napr.: Všeobecná a anorganická chémia, Základy 

chémie, Jadrová chémia, Fyzika a životné prostredie, Cvičenia z merania jadrového žiarenia, 

Seminár z jadrovej chémie, Prípadové štúdie v jadrových odboroch, Rádioaktívne kontaminanty 

v životnom prostredí, Meranie jadrového žiarenia, Radiačná hygiena, Žiarenie a život, Cvičenia 

z rádiochemických a inštrumentálnych metód, General and Inorganic Chemistry, Radiation 

Hygiene and Safety, Introduction to Nuclear Analysis, Special Environmental Chemistry. 

Celkovo viedol 8 bakalárskych a 16 diplomových prác. Bol konzultantom 3 dizertačných prác. 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu, a taktiež 

po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, ako aj na základe kladného 

odporučenia všetkých troch oponentov zastáva názor, že uchádzač je pripravený na prácu 

univerzitného docenta, čo sa odzrkadlilo aj na následnom jednohlasnom hlasovaní. 

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj Zásad 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora 

na Univerzite Komenského v Bratislave k vyššie uvedenej Vyhláške MŠ SR, habilitačná 

komisia odporúča udeliť RNDr. Dušanu Galandovi, PhD. titul docent v odbore habilitačného 

konania „Jadrová chémia“. 

 

 

 

Predseda:  prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. ........................................ 

Členovia:   prof. RNDr. Alena Paulenová, PhD.  ........................................ 

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 22.10.2021 


