
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

RNDr. Petra RUŽIČKU, PhD. 

z Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v 

Bratislave, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6 

842 15 Bratislava 

 za docenta v odbore habilitačného konania  

„Petrológia“ 

 

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 10.02.2022 

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

RUŽIČKU, PhD. z Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej 

fakulty UK v Bratislave na tému „Mineralogická charakteristika metakarbonátov a 

špecifických skarnov z vybraných lokalít“ a obhajoba jeho habilitačnej práce s názvom 

„Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PriF. UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. RNDr. Otília LINTNEROVÁ, CSc. 

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK, Bratislava 

 

Členovia: RNDr. Marián JANÁK, DrSc.   

Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava  

prof. RNDr. Ján SPIŠIAK, DrSc. 

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc.   

Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava 

doc. Mgr. Štefan FERENC, PhD. 

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 

RNDr. Stanislav  HOUZAR, PhD.   

Mineralogicko-petrografické oddelenie, Moravské zemské múzeum , Brno ČR 

 

Habilitačná prednáška RNDr. Petra RUŽIČKU, PhD. sa zaoberala mineralogickým  

výskumom metakarbonátov a špecifických druhov skarnov, ktoré sa nachádzajú slovenskej 

časti Západných Karpát a interpretáciou ich metamorfného vývoja. V úvode prednášky  

uchádzač predstavil metamorfované karbonáty - mramory, nielen ako tradičný úžitkový 

materiál, ale aj ako indikátor geologických procesov. Pôvodné sedimentárne karbonáty 

s jednoduchým minerálnym zložením sa pri stúpajúcich teplotách a tlakoch menia na 

mramory s výrazne odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami, čo je dôsledok zmien minerálneho 

a chemického zloženia. Ak pri tom ďalej reagujú s horninami odlišného minerálneho 

zloženia, tvoria sa na ich kontakte skarny s rôznym zložením, ktoré môžu byť nositeľmi 

vzácnych prvkov a ekonomicky významných mineralizácií. Na typických príkladoch 



z rôznych častí sveta, ale aj zo Západných Karpát, uchádzač vysvetlil rozdiely v minerálnom 

zložení mramorov a skarnov vzniknutých pri regionálnej metamorfóze, subdukcii, alebo 

v kontaktných zónach na styku s magmatickými telesami. Na vlastných publikovaných 

štúdiách demonštroval tiež rozvoj petrologických poznatkov a využívanie základných, ale aj 

moderných metodík štúdia. Detailnejšie sa venoval a možnostiam využitia minerálov skupiny 

granátov, amfibolov, sľúd a chloritov na výpočet P-T podmienok vzniku metakarbonátov 

v rôznych metamorfných fáciách. Z metodiky aplikovaného výskumu uchádzač informoval o 

výsledkoch svojich štúdií zameraných na možnosti využitia mikro-mletého mramorového 

plniva do papiera. Poukázal aj na možnosti praktického využitia rtg. mikrotomografie na 3D 

vizualizáciu šírenia puklín v štruktúre dekoračného mramoru.  

V úvode obhajoby habilitačnej práce uchádzač predstavil štruktúru svojej habilitačnej práce, a 

potom oboznámil prítomných s rozsahom svojich výskumov v rámci Západných Karpát a s 

hlavnými výsledkami. V prezentácii uviedol príklady štúdii, ktoré objasňujú tlakovo-teplotné 

podmienky re-kryštalizácie karbonátov v rámci obalového mezozoika južného veporika, 

teplotné podmienky stykovej zóny veporika a gemerika, evolúciu metakarbonátov v  

meliatiku na základe stanovenia vekov zirkónov a apatitov a tiež s vývojom špecifických 

skarnov v lokalitách Tisovec (Magnetitový vrch) a Hodruša Hámre, ktoré sa nachádzajú na 

kontaktoch s neogénnymi vulkanickými telesami. Poznatky zo skôr publikovaných prác boli 

vhodne doplnené výsledkami  z vlastných novších štúdií a tiež porovnávané s poznatkami z  

prác iných autorov. V rámci obhajoby tiež reagoval na pripomienky z posudkov a načrtol 

smery ďalšieho výskumu v  problematike metamorfovaných karbonátov a skarnov.   

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Ružičku bola uskutočnená 

kombinovanou prezenčnou a on-line formou. Z oponentov boli prítomní dvaja oponenti 

(prezenčne, on-line), tretí oponent sa ospravedlniť zo zdravotných dôvodov. Všetci oponenti 

vo svojich posudkoch hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzač 

v dostatočnej miere odpovedala na viaceré otázky a pripomienky oponentov z posudkov a v 

následnej diskusii presvedčil, že je odborníkom v oblasti mineralogického výskumu 

metamorfovaných karbonátových hornín.   

RNDr. Peter Ružička PhD. publikoval doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 

v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách. EPC  

v čase podania bolo celkovo 135 záznamov, z toho do habilitačného konania ako prílohy 

habilitačnej práce bolo zaradených 18 pôvodných prác. Z uvedeného počtu bolo 6 prác 

publikovaných v zahraničných CC časopisoch, 33 pôvodných vedeckých prác bolo 

publikovaných v nekarentovaných recenzovaných časopisoch (ADE, ADF, ADM ADN).  

RNDr. P. Ružička je (jediným) autorom troch skrípt (celkovo viac ako 40 AH). Jeho práce 

boli citované celkov 43 krát, z toho 26 krát vo  Web of Science a Scopus.   

RNDr. Peter Ružička PhD. je od roku 2009 zamestnancom PriF UK. Po ukončení 

doktorandského štúdia bol najskôr post-doktorandom, a potom od roku 2012 pôsobil ako VŠ 

učiteľ. Na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie (predtým Katedre 

mineralógie a petrológie) pracuje ako učiteľ na 100 % pracovný úväzok doteraz. Jeho 

pedagogické aktivity sú spojené s výučbou predmetov v bakalárskom aj v magisterskom 

stupni štúdia. V bakalárskom študijnom programe Geológia vedenie alebo sa podieľa na 

cvičeniach povinných a povinne voliteľných predmetov Petrografia metamorfovaných hornín, 

Mikroskopia hornín a povinne voliteľného predmetu Aplikovaná mineralógia a petrológia. 

Tiež sa podieľa na cvičeniach v povinných predmetoch Termodynamika a fázové rovnováhy a 

Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii v magisterskom programe Mineralógia 



a petrológia. Ďalej participuje na voliteľných predmetoch Stavebné a dekoračné kamene 

(geologické magisterské programy) a Základy mineralógie a petrológie pre bakalársky 

program  Environmentalistika. Celkovo viedol 5 bakalárskych a 4 magisterské práce.  

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu uchádzača a taktiež po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zastáva názor, že uchádzač je 

pripravený na prácu univerzitného docenta, čo sa potvrdilo aj výsledkami hlasovania. Svoj 

súhlas potvrdili všetci 5-ti oprávnení hlasovať, prítomní  na habilitačnom konaní.  

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. Petrovi RUŽIČKOVI, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania 

„Petrológia“.  

 

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Otília LINTNEROVÁ, CSc. ....................................... 

Členovia:   RNDr. Marián JANÁK, DrSc.    ........................................ 

prof. RNDr. Ján SPIŠIAK, DrSc.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 10. 02. 2022   

 


