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Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie RNDr. Oľgy Rosskopfovej, 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 25.10.2021 

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

Rosskopfovej, PhD., z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave na tému „Rádiochemická analýza ťažko merateľných 

rádionuklidov“ a obhajoba jej habilitačnej práce s názvom „Stanovenie 
63

Ni vo vzorkách 

rádioaktívneho odpadu a jeho imobilizácia v prírodných materiáloch“. 

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, Ph.D., School of Nuclear Science 

& Engineering, Oregon State University, Corvallis, OR, USA 

prof. Ing. Jan John, CSc., Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná 

a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

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

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave 

doc. RNDr. Karol Holý, CSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave 

doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc., Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná 

a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 

 

 

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. v úvodnej časti habilitačnej prednášky predstavila 

spoločenský význam likvidácie rádioaktívneho odpadu a nevyhnutnosť získavania dôležitých 

informácií o zložení rádioaktívneho odpadu a obsahu dlhožijúcich rádionuklidov. Uviedla 

skupinu rádionuklidov, ktoré je vo všeobecnosti problematické detegovať konvenčnou 

gamaspectroskopickou metódou a vyžadujú si špeciálne separačné postupy pred ich meraním, 

napr. proporcionálnym alebo kvapalinovým scintilacnym pocitacom. Prednášku zamerala 

najmä na rádiochemickú analýzu 
55

Fe, 
59

Ni a 
63

Ni v odpadoch, s uvedením chemických 

charakteristík uvedených rádionuklidov. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. podrobne popísala 
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separačné metódy na odstránenie interferujúcich nuklidov pri meraní obsahu týchto 

rádionuklidov. Pútavo a názorne uviedla riešenia niektorých vedeckých problémov, ktoré 

smerujú k zjednodušeniu analýzy problematických rádioaktívnych nuklidov. 

Habilitačná prednáška uchádzačky bola z hľadiska formálnej a obsahovej stránky 

na dobrej profesionálnej úrovni. V rámci diskusie zaznelo viacero otázok týkajúcich sa najmä 

spôsobov nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov, zmene aktivity niektorých nuklidov 

v čase a ich súvis s chemickou formou. Prebehla aj diskusia o súčasnom stave spracovania 

rádioaktívnych odpadov na Slovensku. Na všetky otázky odpovedala uchádzačka 

kompetentne a potvrdila svoju vysokú odbornosť v danej problematike. Prednáška zároveň 

demonštrovala spôsobilosť uchádzačky na kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. 

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzačka predstavila základnú štruktúru práce. 

V prvej časti bola prezentovaná vyvinutá validovaná metóda pre stanovenie izotopu 
63

Ni. 

Následne pomocou tejto metódy boli hodnotené niektoré prírodné ílovité materiály typu 

bentonitu, ďalej chitosan a syntetický hydroxyapatit na ich schopnosť sorbovať nikel 

zo vzoriek relevantných materiálov (napr. betón používaný na tienenie reaktora). 

Experimentálne údaje boli sprevádzané fyzikálno-chemickými charakteristikami jednotlivých 

materiálov a popisom adsorpčných dejov. 

Práca vyhodnocuje rôzne materiály a ich použiteľnosť v hlbinnom geologickom 

úložisku rádioaktívneho odpadu, resp. pre sanáciu kontaminovaných pôd a dekontamináciu 

odpadových vôd. Práca komentovala 6 vybraných publikácií s cieľom vyzdvihnúť aplikácie 

prírodných, predovšetkým ílovitých materiálov použiteľných pre sorpciu niklu vo vzorkách 

kvapalných a pevných odpadov z jadrových zariadení a vo vzorkách životného prostredia. 

Habilitačná práca sa zaoberá aktuálnou témou a prináša nové a prakticky aplikovateľné 

poznatky z oblasti aplikácie rôznych materiálov v manažmente jadrového odpadu, resp. 

remediácie životného prostredia. 

Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Oľgy Rosskopfovej, PhD. bola uskutočnená 

predpísaným spôsobom on-line formou. Všetci traja oponenti boli prítomní on-line. 

Vo svojich posudkoch hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzačka 

v dostatočnej miere odpovedala na otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli 

v posudkoch a v následnej diskusii presvedčila, že je odborníčkou v rádioanalytických 

metódach a problematike vyhodnotenia rôznych materiálov pre budovanie environmentálnych 

bariér. napríklad ílového tesnenia, dôležitého prvku oddeľujúceho uložené rádioaktívne 

odpady od životného prostredia.  

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. má celkovo 181 záznamov ku dňu podania žiadosti 

o začatie habilitačného konania, pričom z tohto počtu publikovala doterajšie výsledky svojej 

vedecko-výskumnej činnosti v 44 domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, 

zborníkoch a monografiách (kategórie ADC, ADD, ADE, ADF, AED). Z uvedeného počtu 

ku dňu podania žiadosti o začatie habilitačného konania tvorilo 31 publikácií práce zaradené 

do CC; z toho do habilitačného konania zaradených 6. Je spoluautorkou jednej 

vysokoškolskej učebnice (kategória ACB) vydané v dvoch ďalších opravených a rozšírených 

vydaniach, pričom v jednom z vydaní učebnice je autorský podiel uchádzačky väčší ako 

3 AH. Uchádzačka je tiež spoluautorkou 3 skrípt (kategória BCI). Celkovú štatistiku ohlasov 
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tvorí 545 záznamov na všetky doposiaľ publikované odborné a vedecké publikačné výstupy, 

z toho je 457 ohlasov v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch 

(kategórie o1). 

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD. je od roku 1992 kontinuálne zamestnancom na Katedre 

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

Jej pedagogické aktivity sú spojené s vedením cvičení, seminárov a prednáškovou činnosťou 

vybraných kapitol v povinných a povinne voliteľných predmetov, ako sú napr.: Všeobecná 

a anorganická chémie, Fyzika a životné prostredie, Rádioizotopové metódy, Jadrová chémie 

1 a 2, Metódy chemického výskumu, Izotopy v biochémii, Chemická legislatíva a základy 

manažmentu, Separačná chémia, Legislation and Ethics, Rádiochemická analýza. Celkovo 

viedla 2 bakalárske, 12 diplomových a 1 rigoróznu prácu, bola aj konzultantom 1 doktorandskej 

práce. 

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 uchádzačka je pripravená 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. Oľge Rosskopfovej, PhD. titul docent v odbore habilitačného 

konania „Jadrová chémia“. 

 

 

 

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

Členovia:   prof. RNDr. Alena Paulenová, Ph.D.  ........................................ 

prof. prof. Ing. Jan John, CSc.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 25.10.2021 


