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ÚVOD 
 

Rádioaktivita, či už prírodná alebo umelá, obklopuje človeka po celý jeho život. 
Ionizujúce žiarenie je nielen prirodzenou súčasťou nášho životného prostredia, ale 
v minulom storočí a najmä v súčasnosti sa stalo neodmysliteľným prvkom pokroku. 
Aplikácie ionizujúceho žiarenia nachádzame takmer vo všetkých oblastiach – od 
jadrovej energetiky, bez ktorej si už nevieme predstaviť energetickú sebestačnosť – až 
po oblasť medicíny. Ionizujúce žiarenie nám pomáha diagnostikovať, ale aj úspešne 
liečiť onkologické ochorenia. Vznikli nové odbory ako nukleárna medicína, radiačná 
onkológia, rádiofarmácia, ktoré využívajú pozitívne vlastnosti ionizujúceho žiarenia pre 
zdravie človeka.  

Ionizujúce žiarenie našlo uplatnenie v priemysle, napr. v defektoskopii, 
v baníctve a geológii, pri kontrole kvality výrobkov ako i kontrole výrobných procesov, 
ale i v poľnohospodárstve.  Nezanedbateľná je i radiačná sterilizácia či už potravín, 
alebo zdravotníckych potrieb a nástrojov. Radiačno-chemické účinky sa využívajú 
v organickej technológii pri syntézach, pri polymerizácii, v textilnom priemysle, pri 
ochrane umeleckých pamiatok.  

Z vymenovaných aplikácií je zrejmé, že využitie ionizujúceho žiarenia je 
mnohostranné a rôznorodé. Vo všetkých týchto oblastiach sú potrební ľudia s patričným 
vzdelaním, ktorí na jednej strane vedia využiť pozitívne stránky ionizujúceho žiarenia 
pre človeka, ale na druhej strane poznajú aj spôsob ochrany pred jeho negatívnym 
vplyvom. Najvyššie vzdelanie a výchovu dostávajú na našich vysokých školách. Sú to 
predovšetkým fakulty Univerzity Komenského – Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky – Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, a Prírodovedecká fakulta - Katedra 
jadrovej chémie, ktorí vychovávajú odborníkov v danej oblasti. Takisto Farmaceutická 
fakulta a Lekárska fakulta ponúka isté špecifické vzdelanie tohto typu (Rádiofarmaká; 
Rádiológia a nukleárna medicína). Z technických fakúlt je to FEI a SjF STU 
v študijných programoch zameraných na jadrovú energetiku. A ako je na tom naša 
fakulta – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie?  
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MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 
 
 V ostatných 15 rokoch sa v rámci prestavby systému vysokoškolského 
vzdelávania, menila aj výchova absolventov FCHPT, pokiaľ ide o oblasť radiačnej 
chémie, rádioekológie, resp. jadrovej chémie a podobných študijných zameraní. 
 Pozrime sa ako sa vyvíjala situácia na FCHPT od roku 1997 doteraz. 

Výučba predmetov v oblasti rádiochémie od šk. r. 1997 –98 do šk. r. 2009 – 10 

Minulosť: 
3. ročník  - platí od r. 1997 po šk.rok 2007-2008 

Spoločný základ pre chemickotechnologický a potravinársko-biochemický smer 

voliteľný predmet Jadrová chémia a technológia 2/0/0 kz, 2 kr., ZS: Koprda, Dillinger 
(do r. 2003), Harangozó  

povinný predmet  Technológia životného prostredia 2/0/0 kz, 2 kr., LS: Tőlgyessy, 
Piatrik, Čík, od r. 2001 Koprda – časť prednášok sa venovala rádiochémii.  

Bakalárske projekty 
4.ročník – platí od r. 1997 po šk. rok 2008-2009 

Odbor: Chémia a technológia životného prostredia 

povinný predmet:  Jadrová chémia a technológia 2/0/0 kz, 2 kr., ZS: Dillinger (do r. 
2003), Koprda, Harangozó, Holá (garant od 2006-2007) 

povinný predmet: Laboratórne cvičenie I – časť rádioekológia 0/0/4 (6 týždňov) kz, 6 
kr., ZS: Harangozó, Főldesová, Dillinger (do r. 2003) 

povinný predmet zamerania: Rádioekológia 2/0/0 kz, 2 kr., LS: Harangozó, Koprda, 
Holá (garant od 2006-2007) 

povinný predmet Laboratórne cvičenie II – časť rádioekológia 0/0/4 (5 týždňov) kz, 
7 kr., LS: Harangozó, Főldesová, Dillinger (do r. 2003) 

5.ročník – platí od r. 1997 po šk. rok 2008-2009 

Odbor: Chémia a technológia životného prostredia 

povinný predmet: Laboratórne cvičenie III – cvičenie špecialistov 0/0/10 (5 týždňov) 
kz, 4 kr., ZS: Harangozó, Főldesová, Dillinger (do r. 2003) 

Diplomová práca, LS 

Od šk.r. 2000-2001 bol predmet Monitoring životného prostredia, ktorý do šk. roku 
2007-2008 prednášala Harangozó a obsahoval aj partie z rádiochémie. Predmet prebrala 
Doc. Benická a tieto časti sa už neprednášajú. 

Súčasnosť: 

Od šk. r. 2009-2010 je akreditovaný študijný program Environmentálna chémia 
a technológia 
Študijný odbor: Chemické technológie 



1. V rámci povinného predmetu Laboratórium z environmentálneho inžinierstva I – 
je časť venovaná rádioekológii  0/0/5 (6 týždňov) kz, 7 kred. Főldesová, 1. roč. IŠ, ZS 

2. V rámci povinného predmetu Laboratórium z environmentálneho inžinierstva II – 
časť rádioekológia 0/0/8 (5 týždňov) kz,  8 kred.,  Főldesová, 1. roč. IŠ, LS 

3. povinne voliteľný predmet Radiačná ochrana  2/0/0 kz, 2 kred., Holá, 1. roč. IŠ, LS 

4. povinný predmet Laboratórium z environmentálneho inžinierstva III – časť 
rádioekológia 0/0/6 (5 týždňov) kz, 6 kred., Főldesová, 2. roč. IŠ, ZS 

Prehľad vychovaných špecialistov od r. 1998 doteraz: 
Bakalári : 49  
Diplomanti : 51  
Doktorandi : 6  

V študijnom programe Chemické inžinierstvo, študijný odbor Chemické inžinierstvo 

ako povinne voliteľné predmety: 

1. Radiačná ochrana  2/0/0 kz, 3 kred., Holá, 1.roč. IŠ (od šk.r. 2008-2009) 

2. Laboratórium z environmentálneho inžinierstva II, 0/0/6, KZ, 6 kred, 2.roč. IŠ  

Zamestnanci:  

Pôvodne sa touto tematikou zaoberali : Tőlgyessy, Harangozó, Piatrik, Dillinger, 
Koprda, Lesný, Főldesová, Lukáč-výskumne, Holá-čiastočne výskumne  (9) 

Od 1.7.2009 je na plný úväzok zamestnancom FCHPT  iba Főldesová a Holá (časť 
úväzku v tejto oblasti) 

Pracoviská: Rádiochemické laboratórium, Ožarovňa  

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ  

Tematické okruhy v súčasných predmetoch, týkajúcich sa rádioaktivity a jej vplyvu na 
životné prostredie: 

Predmet: Laboratórium z environmentálneho inžinierstva I 
1. Stanovenie prírodnej rádioaktivity 40K a stanovenie doby polpremeny 40K 
2. Stanovenie obsahu Pb v popolčekoch, absorpčných filtroch a dvojzložkových 

zliatinách metódou spätného rozptylu beta žiarenia 
3. Stanovenie Mn v popolčekoch neutrónovou aktivačnou metódou, retencie Mn 

pri n-γ reakcii a doby polpremeny 56Mn 
4. Stanovenie hrúbky kalu gama absorpčnou metódou 
5. Stanovenie výšky hladiny vody gama absorpčnou metódou a stanovenie 

rádioaktivity prírodných stavebných materiálov 

Predmet: Laboratórium z environmentálneho inžinierstva II 
1. Stanovenie premenovej konštanty, doby polpremeny a strednej doby života 

108Ag a 110Ag 
2. Stanovenie premenovej konštanty, doby polpremeny a strednej doby života 

krátkožijúceho rádionuklidu 137mBa 



3. Určenie maximálnej energie beta žiarenia 
4. Meranie veľkoplošných rádioaktívnych preparátov 
5. Štatistický charakter merania rádioaktívneho žiarenia. Štúdium spätného 

rozptylu v závislosti od atómového čísla a geometrie merania 

Predmet: Laboratórium z environmentálneho inžinierstva III 
1. Spektrálna analýza neznámej vzorky 
2. Stanovenie sorpčných charakteristík prírodných ionexov rádioindikátorovou 

metódou 
3. – 5 . Exkurzie po rádiologických pracoviskách : VÚVH - laboratórium 

rádioekológie; ÚVZ – odbor radiačnej ochrany; celotelový dozimeter ÚPKM 

Predmet: Radiačná ochrana 

1. Ionizujúce žiarenie a jeho vlastnosti.  

2. Zákonitosti rádioaktívnej premeny  

3. Základná klasifikácia ionizujúceho žiarenia  

4. Interakcia ionizujúceho žiarenia s látkou 

5. Systém dozimetrických veličín  

6. Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia 

7. Priemyselné zdroje žiarenia 

8. Detektory ionizujúceho žiarenia  

9. Využitie ionizujúceho žiarenia – jadrová energetika  

10. Ionizujúce žiarenie vo výskume, priemysle a medicíne 

11. Rádioaktívne odpady  

12. Biologické účinky ionizujúceho žiarenia   

13. Radiačná ochrana 

V rámci tohto predmetu je realizovaná aj exkurzia na niektoré z pracovísk, využívajúce 
ionizujúce žiarenie. Okrem toho je na každej prednáške zaradený videofilm 
s adekvátnou tematikou. Študenti tak majú možnosť aspoň virtuálne navštíviť také 
pracoviská, kde bežne verejnosť nemá prístup – ako sú jadrové elektrárne, urýchľovače 
a detektory v Cerne, Dubne, rôzne výskumné pracoviská, Klinika rádiológie a Klinika 
nukleárnej medicíny. 

Predmet Radiačná ochrana sa zaoberá veľmi širokou problematikou, nakoľko 
nenadväzuje v súčasnosti na žiaden predmet v bakalárskom štúdiu, ktorý by sa venoval 
podobnej problematike. Musí preto začínať od vysvetlenia podstaty ionizujúceho 
žiarenia, jeho spôsobov interakcie s látkou, zaoberať sa zdrojmi rádioaktivity a aspoň 
užívateľským spôsobom detekciou žiarenia. Prehľadnou formou potom uvádza 
rôznorodé aplikácie ionizujúceho žiarenia energetikou, priemyslom počnúc až po 
využitie medicínske. Až na tomto základe môže potom budovať samostatnú časť - 
biologické účinky ionizujúceho žiarenia a na tom založenú radiačnú ochranu.  



Domnievame sa preto, že by už v rámci bakalárskeho štúdia na FCHPT - aspoň 
v študijných programoch Chémia a medicínska chémia a Chemické technológie - mal 
byť zaradený predmet zaoberajúci sa základmi jadrovej fyziky a chémie. 
V inžinierskom štúdiu by sa potom dalo viac sústrediť aj na oblasť radiačných 
technológií a radiačnochemických účinkov v praxi. 
 
DISKUSIA 

V porovnaní s  Prírodovedeckou fakultou – kde sa v rámci bakalárskeho štúdia 
študijných programov Chémia, Biochémia - vyučujú predmety Jadrová chémia 1, 
Jadrová chémia 2, seminár k bakalárskej práci a v rámci inžinierskeho štúdia Jadrová 
chémia 3, Vybrané kapitoly z jadrovej fyziky, Meranie jadrového žiarenia – vidieť, že 
už v minulosti a najmä v nových študijných programoch sa na FCHPT venuje oveľa 
menšia pozornosť oblasti jadrových vied, aj keď v praxi sa táto oblasť stále rozvíja.  
 Naši absolventi spomínaných študijných programov našli uplatnenie napríklad 
na Úradoch životného prostredia, na MŽP, na Oddelení osobnej dozimetrie 
v Slovenskej legálnej metrológii, v Cyklotrónovom centre, na Úrade verejného 
zdravotníctva, odbor ochrany zdravia pred žiarením, na VÚVH, Hydrometeorologickom 
ústave.  
 Je preto veľmi znepokojivé, že daná problematika sa postupne na FCHPT úplne 
vytráca zo študijných programov a pokiaľ nebude situácia riešená prijatím nových 
pracovníkov, je predpoklad, že v priebehu niekoľkých rokov zanikne aj súčasný stav. 
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