
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

Mgr. Tomáša LÁNCZOSA, PhD. 

z Katedry geochémie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6 

842 15 Bratislava 

 za docenta v odbore habilitačného konania  

„Geológia“ 

 

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 10.6.2022 

uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška Mgr. Tomáša 

LÁNCZOSA, PhD. z Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na tému 

„Geochémia kremíka v prírodných vodách“ a obhajoba jeho habilitačnej práce s názvom 

„Geochémia vôd stolových hôr Gran Sabany vo vzťahu k speleogenéze v kvarcitoch“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PriF UK vymenovaná v zložení:  

 

Predseda: prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc. 

 Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava 

Členovia: prof. RNDr. Pavel BOSÁK, DrSc.    

 Geologický ústav AV ČR, Praha   

 RNDr. Igor BROSKA, DrSc.    

 Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

 doc. RNDr. Josef ZEMAN, CSc.    

 Ústav geologických věd, , Přírodovědecká Fakulta, Masarykova univerzita, Brno  

 prof. RNDr. Peter ANDRÁŠ, CSc.     

 Katedra životného prostredia , FPV UMB, Banská Bystrica 

 doc. RNDr. Pavel BELLA, PhD.    

 Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok 

 

Habilitačná prednáška Mgr. Tomáša LÁNCZOSA, PhD. sa zaoberala charakteristikou 

geochémie kremíka v prírodných vodách. V úvode habilitačnej prednášky uchádzač stručne 

charakterizoval kremík a jeho základné vlastnosti, vrátane jeho pozície v periodickej 

tabuľke, etymológie názvu a objavu ako prvku. Uchádzač v ďalšom charakterizoval  

zastúpenie Si v magmatických, vulkanických, metamorfovaných a sedimentárnych 

horniných zemskej kôry, tiež distribúciu v pôdach, riečnych sedimentoch, sedimentoch 

záplavových území a kontinentálnych vodách. V nasledujúcej časti  charakterizoval 

rozpúšťacie procesy alumosilikátov  a SiO2 ako hlavný zdroj Si vo vodách, vplyv pH a 

mikroorganizmov na tieto procesy. Na príklade súboru vyše 500 vybraných analýz Si, vo 

vodách z rôznych geologických prostredí (karbonáty mezozoika Západných Karpát, 



kryštalinikum Vysokých Tatier a povodia Ipľa, neovulkanity povodia Litavy a oblasť Gran 

Sabana vo Venezuele), ktoré boli odobrané a analyzované uchádzačom podľa jednotnej 

metodiky vysvetlil príčiny rozdielnych koncentrácií Si vo vodách týchto oblastí. V závere 

vysvetlil význam Si pre živé organizmy.  

Habilitačná prednáška uchádzača mala vysokú odbornú aj didaktickú úroveň. 

Odborné problémy prednesené v prednáške vyvolali zaujímavú diskusiu. Uchádzač sa počas 

prednášky i v diskusii prejavil ako vyzretá vedecká osobnosť, ktorá má hlboké znalosti 

skúmanej problematiky a jej všeobecných znakov. V diskusii k prednáške reagoval 

a preukázal široký prehľad v prezentovanej problematike. Prednáška zároveň 

demonštrovala spôsobilosť uchádzača na kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. 

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzač v úvode predstavil základnú štruktúru 

práce pozostávajúcu z dvoch základných tematických celkov a 5 príloh, ktoré predstavovali 

publikované vedecké články. Prvá časť habilitačnej práce je zameraná na sumarizáciu a 

interpretáciu geochemických dát získaných počas troch expedícií na stolové hory  oblastí 

Gran Sabana vo Venezuele v rokoch 2007, 2009 a 2015. Vzorky pochádzali z povrchových 

tokov a jazier, prameňov, podzemných tokov a skvapových vôd z jaskynných priestorov 

stolových hôr Churí, Roraima a Akopán. Chemické zloženie týchto vôd je kontrolované 

veľmi malou reaktivitou horninového prostredia, čo sa prejavuje mimoriadne nízkymi 

obsahmi rozpustených látok a nízkym pH spôsobeným minimálnou schopnosťou 

neutralizácie pH zrážok. Ďalším faktorom je vplyv rašelinísk a mokradí, ktoré produkciou 

CO2 a humínových látok ďalej znižujú pH. Počas obdobia intenzívnych zrážok sa výraznejšie 

prejavuje malá retenčná schopnosť prostredia a vplyv procesov prebiehajúcich v prostredí sa 

minimalizuje. V suchých obdobiach je možné naopak pozorovať kineticky kontrolované 

rozpúšťanie minerálov. Na základe izotopových analýz H a O vo vzorkách skvapových vôd v 

jaskynných priestoroch boli tieto identifikované ako kondenzáty vzdušnej vlhkosti, bez 

vplyvu horninového masívu.  

V druhej časti habilitačnej práce je prezentovaná nová hypotéza vzniku jaskýň v 

kvarcitových masívoch stolových hôr procesom ich selektívnej litifikácie. Táto hypotéza 

bola sformulovaná na základe terénnych pozorovaní a popise stĺpovitých útvarov hojne sa 

vyskytujúcich na povrchu, ako aj v jaskyniach. Vysvetlenie genézy týchto útvarov 

selektívnou litifikáciou prstovými prúdmi diagenetických roztokov zároveň poskytlo aj 

vysvetlenie genézy kvarcitových jaskýň na stolových horách. Hypotéza bola tiež bola 

verifikovaná laboratórnymi experimentmi. Neskôr bola doplnená aj popisom a 

laboratórnym modelovaním selektívnej litifikácie vrstiev s krížovým zvrstvením. 

Obhajoba habilitačnej práce uchádzača Mgr. Tomáša Láczosa PhD sa uskutočnila 

prezenčnou formou. Všetci traja oponenti boli prítomní a vo svojich posudkoch hodnotili 

kladne odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzač potom fundovane odpovedal na 

otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli v posudkoch a v následnej diskusii. 

Mgr. Tomáš Láczos PhD publikoval doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej 

činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách 

(celkovo 97 záznamov, z toho do habilitačného konania zaradených 16). Z uvedeného počtu 

ku dňu podania žiadosti o začatie habilitačného konania tvorilo 12 publikácii práce zaradené 

do CC. Je spoluautorom dvoch vedeckých monografií, dvoch skrípt a jednej učebnice, 

pričom v jednych skriptách má podiel väčší ako 3 AH. Celkovú štatistiku ohlasov tvorí 180 



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

125 ohlasov evidovaných v citačných indexoch Web of Science Core Collection.  

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD je od roku 1995 zamestnancom PriF UK, na pozícii VŠ 

učiteľa (odborný asistent). Na Katedre geochémie pracuje v súčasnosti v pozícii odborného 

asistenta, a to na 100% pracovný úväzok. Jeho pedagogické aktivity sú spojené s výučbou 

predmetov v bakalárskom (študijné programy Environmentalistika a Biológia), 

magisterskom a doktorandskom (študijný program Environmentálna geochémia) stupni 

štúdia. Podieľa sa tiež na výučbe prednáškovou činnosti vybraných kapitol a vedení cvičení 

v povinných a povinne voliteľných predmetov, ako sú napr.: geochémia prírodných vôd, 

regionálna geochémia, environmentálna geochémia, Geochemistry of Natural Waters, 

hydrobiológia a ďalšie.  Celkovo viedol 15 bakalárskych a 22 diplomových prác. V súčasnosti 

vedie  1 diplomanta.  

Záver 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu a taktiež po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej dospela na základe hlasovania k 

záveru, že uchádzač Mgr. Tomáš LÁNCZOS, PhD. spĺňa zákonom stanovené podmienky a 

interné kritéria Univerzity Komenského v Bratislave pre menovanie docentov a je 

pripravený na prácu univerzitného docenta. 

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 Mgr. Tomášovi LÁNCZOSOVI, PhD. titul docent v odbore habilitačného 

konania „Geológia“.  

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc.  ........................................ 

Členovia: prof. RNDr. Pavel BOSÁK, DrSc.   ........................................ 

RNDr. Igor BROSKA, DrSc.    ........................................ 

 

 

V Bratislave, 10. júna 2022 

 


