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Habilitačná komisia  

 

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI UK, Bratislava, predseda  

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., ÚEAF ČVUT, Praha 

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD., MFF UK, Praha 

 

Oponenti 

 

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., FMFI UK, Bratislava  

Doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD., Prif UPJŠ, Košice 

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., MFF UK, Praha 

 

Rokovanie habilitačnej komisie bolo dňa 25. 4. 2022. Po vypočutí habilitačnej prednášky 

a následnej diskusii nasledovala obhajoba habilitačnej práce. Po jej skončení sa komisia oboznámila s 

ďalšími predloženými podkladmi a dostupnými informáciami, zhodnotila vedeckú a pedagogickú 

činnosť RNDr. Tibora Ženiša, PhD. a predkladá nasledovnú správu. 

 

Vedecká spôsobilosť 

Vzdelanie 

 

2000 - Mgr  -  odbor Fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity  

 Komenského 

2002 – RNDr. Jadrová a subjadrová fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  

 Univerzity Komenského 

2009 – Ph. D.- odbor Jadrová a subjadrová fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského 

 

Zamestnanie: 

 

2003 – 2004 Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent KJFB FMFI UK Bratislava 

2005 – 2011 Odborný pracovník FMFI UK Bratislava 

2011 – 2016 Vedecký pracovník FMFI UK Bratislava 

2016 –          Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent KJFB FMFI UK Bratislava 

 

Vedecká činnosť a hlavný vedecký prínos 

 

Od svojej diplomovej práce až doteraz sa  Dr. Ženiš zaoberal fyzikou na experimente ATLAS. Len 

počas pobytu v INFN Pisa v Taliansku v rokoch 2005-2006 sa zaoberal kremíkovým detektorom (SPD) 

pre experiment ALICE. Skupina v Bari sa zaoberala skladaním a testovaním modulov SPD. Jeho 

úlohou bolo pripájať kremíkové čipy na zbernice modulov a riešiť problémy, ktoré boli odhalené pri 

testovaní modulov. 

 Na experimente ATLAS začal pracovať na dátach získaných pri testovaní modulov kalorimetra 

TileCal na vyvedených zväzkoch urýchľovača SPS. Zúčastnil sa aj samostatných testov, pri ktorých 

riešil problémy, ktoré nastali pri testoch, aby sa efektívne využil pridelený čas na vyvedených zväzkov. 



Riešil pritom problémy elektroniky modulov. Spracúval namerané dáta. Výsledky boli denne 

diskutované na stretnutiach, na ktorých sa plánovali ďalšie merania. Výsledky testov boli publikované 

v publikácii: ATLAS Collaboration, Testbeam studies of production modules of the ATLAS tile 

calorimeter, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A - Accelerators 

Spectrometers Detectors and Associated Equipment. - Vol. 606, No. 3 (2009), s. 362-394. - ISSN 0168-

9002. 

 Pri testoch na zväzkoch sa moduly TileCal ožarovali časticami aj pri neštandardných 

konfiguráciách. Dáta získané pri ožarovaní modulov z ich bočnej strany umožňovali skúmať hadrónové 

spŕšky. Získané výsledky boli publikované v článku: ATLAS Collaboration, Measurement of pion and 

proton responseand longitudinal shower profiles up to 20 nuclear interaction lengths with the ATLAS 

Tile calorimeter, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A - Accelerators 

Spectrometers Detectors and Associated Equipment. - Vol. 615, No. 2 (2010), s. 158-181. - ISSN 0168-

9002. 

 Pri konštrukcii experimentu ATLAS sa nainštalované moduly TileCal začali pravidelne testovať 

pomocou kalibračného systému. Výsledky testov vyhodnocuje tím kontroly kvality dát (DQ) zložený z 

členov DQ Validator, ktorý vyhodnocuje jednotlivé merania, DQ Leader, ktorý vyhodnocuje stav 

modulov v širších súvislostiach a DQ Coordinátor, ktorý zastrešuje činnosť celého DQ tímu. Dr. Ženiš 

pracoval ako DQ Validator a Leader. V roku 2011 získal pozíciu DQ Coordinator, ktorú má doteraz. 

Testovanie modulov pokračovalo aj po dokončení konštrukcie experimentu ATLAS. Počas zrážok na 

LHC sa okrem odozvy na kalibračné udalosti preveruje aj odozva na zrážky častíc. DQ tím zodpovedá 

za dáta, ktoré budú použité na fyzikálnu analýzu. Výsledky boli publikované v článkoch:  ATLAS Tile 

Calorimeter Group, The ATLAS hadronic tile calorimeter: From construction toward physics, IEEE 

Transactions on Nuclear Science. - Vol. 53, No. 3 (2006), s. 1275-1281. - ISSN 0018-9499 a ATLAS 

Collaboration, Operation and performance of the ATLAS Tile Calorimeter in Run 1, The European 

Physical Journal C. - Roč. 78, č. 12 (2018), s. 1-48, art. no. 987. - ISSN (online) 1434-6052. 

 Na experimente ATLAS sa Dr. Ženiš zaoberal hlavne soft QCD fyzikou a čiastočne fyzikou top-

kvarkov. Pri zrážkach protónov na LHC pri nominálnych svietivostiach zväzkov dochádza pri každej 

zrážke k desiatkam zrážok. Triger vyberá zrážky, ktoré majú napríklad znaky procesov, pri ktorom 

vznikol top-kvarkov alebo Higssov bozón. Každá táto zrážka obsahuje desiatky ďalších zrážok, ktoré 

prispievajú k pozadiu. Je potrebné skúmať aj nízkoenergetické procesy, ktorými sa zaoberá soft-QCD. 

Detailne sa zaoberal Bose-Einsteinovými koreláciami (BEC) v systéme identických piónov, ktoré 

vznikajú pri zrážkach protónov pri energii 7 TeV. Vytvoril program na výber udalostí a dráh častíc, 

ktoré spĺňajú kritériá na analýzu. Vybraný súbor udalostí mal veľkosť, ktorá umožňovala pokračovať v 

analýze na lokálnej počítačovej farme. Pre ďalšie spracovanie vytvoril program, ktorý vykonáva fit 

BEC oblasti niekoľkými funkciami používanými na BEC analýzu a vybrať rôzne referenčne rozdelenia 

častíc. Analýza vykonával pre inkluzívnu vzorku ako aj pre diferenciálne rozdelenia. Zaoberal sa 

taktiež výpočtom systematických chýb analýzy. Dosiahnuté výsledky sú publikované v článku: ATLAS 

Collaboration, Two-particle Bose-Einstein correlations in pp collisions at root s=0.9 and 7 TeV 

measured with the ATLAS detector, The European Physical Journal C - Particles and Fields. - Vol. 75, 

No. 10 (2015), Art. No. 466, s. 1-25. - ISSN 1434-6044. Zaoberal sa aj BEC v systéme identických 

piónov,  ktoré vznikajú pri zrážkach protónov pri energii 13 TeV. Výsledky tejto analýzy sú schválené 

experimentom ATLAS a pripravené pre publikovanie. 

 Výsledky dosiahnuté experimentom ATLAS v oblasti kalibrácie kvality dát a soft QCD 

prezentoval  dr. Ženiš na jedenástich medzinárodných konferenciách. 

 Bol riešiteľom, respektíve zodpovedným riešiteľom projektov VEGA  2/0061/08 a 2/0097/12, 

ktoré boli zamerané na hadrónovú kalorimetriu. Získal 2 ministerské granty CD-2008-14184/30982-

1:11 a CD-2009-35521/37347-1:11 zamerané na pobyt v zahraničnej inštitúcii. Bol riešiteľom 

projektov splnomocnenca pre spoluprácu s Dubnou  02-0-1081-2017/2019, 02-0-1081-2009.2024. 

Hlavný projekt, ktorého bol a je riešiteľom, je  Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné 



javy a nová fyzika pri TeV energiách. Je členom Špičkového tímu UK, Tím fyziky vysokých energií 

Bratislava 2018-2022. 

 V roku 2017 získal Cenu dekana FMFI UK za vedu pre mladých vedcov. 

 V rámci experimentu ATLAS zastupuje Slovensko na „Institutional board“ a „Tile management 

meeting“ detektora TileCal. 

 

Vedecké  publikácie: 1109,  z toho:  

 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných               

          Vydavateľstvách (2) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (946) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 

          of Science alebo SCOPUS (14) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) 

AFI  Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách (124) 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 

 

Štatistika ohlasov (6877): 

 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (6789) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (16) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (72) 

 

Ostatná vedecká činnosť 

 

Riešenie grantových projektov 

 

• VEGA 2/0061/08: riešiteľ projektu 

• VEGA 2/0097/12: zodpovedný riešiteľ projektu 

• CD-2008-14184/30982-1:11: prijímateľ dotácie 

• CD-2009-35521/37347-1:11: prijímateľ dotácie 

• Dubna: 02-0-1081-2017/2019, 02-0-1081-2009.2024, 2015-2021: riešiteľ 

• CERN: Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV 

      energiách 0775.2011, 0210/216, 2011-2015, 2016-2020, 2021: riešiteľ 

• Špičkový tým UK, Tím fyziky vysokých energií Bratislava 2018-2022: riešiteľ 

 

Vystúpenia na konferenciách, na ktorých boli prezentované dosiahnuté výsledky ATLASu: 

• Paris, France, LHCP2021, 7-12.6.2021, „The Ninth Annual Conference on Large Hadron 

Collider Physics“: „Precision QCD Measurements from ATLAS“ 

• CERN, Annual Review for the Tile, 14.10.2020: „Active Dividers and PMTs“ 



• Nicosia, Cyprus, 25.8.-1.9.2019 „Low-x 2019“, „Measurements of multi-parton interactions at 

ATLAS“ 

• Antananarivo, Madagascar, 6-11.9.2018, „HEPMAD 18 10th High-Energy Physics 

International Conference“: „Probing perturbative QCD at the ATLAS Experiment“ 

• Birmingham, UK, 3-7.4.2017, UK DIS 17, „25th International Workshop on Deep Inelastic 

Scattering and Related Topics“, „Measurements on hadron production in proton-proton 

collisions with the ATLAS detector“ 

• La Biodola, isola d'Elba, Taliansko, 2016, „Frontier detectors for frontier physics, 13th Pisa 

meeting“: „Calibration and Data Quality systems of the ATLAS Tile Calorimeter during the 

LHC Run-I operations“ (poster) 

• Hamburg, Nemecko, PANIC 2014, 25-29.8.2014, „20th Particle & Nuclei International 

Conference“: „Recent QCD results from ATLAS“ 

• Puerto del Carmen, Lanzarote Canary Islands, Španielsko, 10-15.9.2012, „DIFFRACTION 

2012 International Workshop“: „Measurement of the inelastic pp Cross Section with the ATLAS 

detector“ 

• Valparaiso, Čile, 4-10.1.2012, „High Energy Physics in the LHC Era“: „The ATLAS Tile 

Hadronic Calorimeter performance at the LHC“ 

• Aspen, USA, 13-18.2.2011, Aspen 2011, „New Data from the Energy Frontier“: „Soft QCD 

physics at ATLAS“ 

• DESY, Hamburg, Nemecko, 7-12.6.2010, „Physics at LHC 2010“: „Tile Calorimeter at work in 

the collision era“ 

• Bratislava, SLovensko, 27-29.10.2008, „Grid Computing for Complex Problems“: „ATLAS on 

Slovak GRID“ 

 

Ocenenia: 

• Cena dekana FMFI UK za vedu 2017. 

 

Pracovné pobyty v zahraničí: 

• Joint Institute for Nuclear Research, (JINR), Dubna, Moscow Region, Russia (2004) 

• Instituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Bari, Taliansko (2005–2006) 

 

 

Pedagogický profil 

 

Tibor Ženiš pedagogicky pôsobí na FMFI UK od roku 2002. Doteraz  za svojho pedagogického 

pôsobenia odučil vo všetkých formách pedagogickej činnosti vyše 100 semestrohodín. Pedagogicky 

pôsobil, aj keď v menšom rozsahu, aj v období keď bol na pozícii odborného, či neskôr vedeckého 

pracovníka. Ťažiskom jeho pedagogického pôsobenia je prednášková činnosť. Jeho prednášky 

pokrývajú podstatnú časť výučby jadrovej elektroniky a výpočtovej techniky používanej v rámci 

jadrovej a subjadrovej fyziky na FMFI UK. Doteraz viedol 2 bakalárske, 1 diplomovú prácu. 

Konkrétne prednášal: Jadrová elektronika (2P), Počítačové siete (2P + L), Princípy počítačov 

a aplikačný software (2P), Algoritmy vedecko-technických výpočtov (2P), Modelovanie interakcie 

žiarenia s látkou (2P). Ďalšia jeho pedagogická činnosť zahŕňa praktiká a cvičenia k prednáškam ako 

napríklad Počítačové prektikum..  

 

Zhodnotenie habilitačnej prednášky na tému:  „Meranie Boseeho-Einsteinových korelácií na 

experimente ATLAS pri energii 13 TeV“   



 

25. 4. 202 o 13:30 hod sa v posluchárni C FMFI UK v Mlynskej doline konalo zasadnutie 

Vedeckej rady FMFI UK, ktoré otvoril Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., a prítomných oboznámil so 

zložením habilitačnej komisie a oponentmi. Potom predstavil prítomným s uchádzača a požiadal ho, 

aby predniesol habilitačnú prednášku. Po skončení habilitačnej prednášky a následnej rozpravy Prof. 

Jozef Masarik  uzatvoril zasadnutie. 

Habilitačná komisia v zložení : prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., a 

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD. konštatuje, na základe vlastných poznatkov a správy komisie, 

vymenovanej VR FMFI UK, že RNDr. Tibor Ženiš, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške ukázal, že 

má široký prehľad v vo fyzike elementárnych častíc a v experimentálnych technikách fyziky 

elementárnych častíc a že sám v týchto oblastiach tvorivo pracuje. Prednáška mala  veľmi dobrú 

odbornú úroveň a aj technický bola veľmi dobre pripravená.  

 V rozprave, ktorá nasledovala po prednáške, pohotovo a vecne odpovedal na položené otázky a 

poznámky. Presvedčivo preukázal svoju rozhľadenosť vo vednom odbore v ktorom pracuje. Celkový 

dojem z priebehu habilitačnej prednášky a následnej rozpravy bol veľmi dobrý.   

 

Z vyjadrenia oponentov 

 

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 

  … Predložená habilitačná práca demonštruje, že RNDr. Tibor Ženiš PhD významne prispel ku 

kalibrácii a kontrole kvality dát z kalorimetra TileCal na experimente ATLAS na LHC v CERN-e e tiež 

ku určeniu Bose-Einsteinových korelácií v pp interakciách pri energii 7 TeV. Autor je podľa môjho 

názoru odborne zdatný, a spôsobilý na výkon funkcie docenta.  ... 

 

Doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. 

 ... Príloha „Zhodnotenie osobného vedeckého prínosu“ prehľadne popisuje vlastný prínos 

autora, čo je pri prácach v rámci veľkých kolaborácií dôležité, keďže táto informácia je 

prístupná len v interných dokumentoch kolaborácií. Z uvedeného je vidieť značný prínos 

autora k fungujúcemu systému kontroly kvality dát detektora TileCal, v rámci ktorého zastával 

viacero zodpovedných pozícií. Dokumentujú to aj časté vystúpenia a príspevky na pracovných 

stretnutiach a významných medzinárodných konferenciách. ...  

 

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. 

 … Tibor Ženiš je bezpochyby uznávaným odborníkem v mezinárodní kolaboraci TileCal a jeho 

pracovitost, zkušenosti i fyzikální znalosti jsou velmi duležité rovněž pro nadcházející  období práce 

detektoru ATLAS na urychlovači LHC. ... 

   

 

Záver 

Habilitačná komisia na svojom rokovaní dňa 25. 4. 2022 po oboznámení sa so všetkými 

podkladmi, oponentskými posudkami, po vypočutí habilitačnej  prednášky a následnej rozpravy 

dospela jednomyseľne k záveru, že RNDr. Tibor Zeniš, PhD. má za sebou  úspešnú vedecko-výskumnú 

činnosť a pedagogické pôsobenie v potrebnom rozsahu.  Úspešne sa podieľa aj na výchove bakalárov a 

diplomantov vo svojom vednom odbore.  

 

RNDr. Tibor Ženiš, PhD. spĺňa odborné, pedagogické a morálne kritéria pre vymenovanie za 

docenta pre odbor fyzika. Habilitačná komisia odporúča  jeho  vymenovanie za docenta v odbore 

fyzika. 

 



V Bratislave, 25. 4. 2022       

 

 

    

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 

 

  

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. 

 

 

 

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, PhD. 

 

 

 

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. 

 

 

 

Doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. 

 

 

 

Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. 

 

 

 


