
                              Výpis 

 

zo Zápisnice  číslo 2 - 2021/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK v Bratislave, konaného dňa 29. novembra 2021 

 

 

 

 

2.   Agenda vedeckých a pedagogických hodností 

 

 

***   počet prítomných členov VR sa znížil na 23 

 

Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie vedecko-pedagogického titulu 

,,docent“  

 

 

-2.04 Vedúci fyzikálnej sekcie prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. informoval členov VR, že 

RNDr. Tibor Ženiš, PhD., pracovník Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave si podal žiadosť o začatie 

habilitačného konania v odbore Fyzika. Prof. Babinec informoval, že komisia fyzikálnej 

sekcie preskúmala žiadosť a konštatuje, že uchádzač spĺňa odporúčania v zmysle „Zásad 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora 

na FMFI UK v Bratislave“. Členovia VR verejným hlasovaním schválili návrh 

fyzikálnej sekcie o začatie habilitačného konania. 

 
Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 23           záporné: 0               zdržal sa: 0 

 

 

Členovia VR verejným hlasovaním schválili návrh fyzikálnej sekcie, aby predsedom 

habilitačnej komisie bol vymenovaný prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

   
Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 23           záporné: 0               zdržal sa: 0 

 

 

Navrhovaný predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., predložil 

nasledujúci návrh na zloženie habilitačnej komisie a menovanie oponentov: 

 

 predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,  KJFB FMFI UK v Bratislave 

 členovia:    doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., ÚTEF ČVUT v Prahe        

   doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.,  ÚČJF MFF UK v Prahe 

         

oponenti:   doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD., PF UPJŠ v Košiciach 

        prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., ÚČJF MFF UK v Prahe 

        prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., KJFB FMFI UK v Bratislave      

 
 Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 23           záporné: 0                 zdržal sa: 0 

 

Členovia VR návrh verejným hlasovaním jednomyseľne schválili. 



RNDr. Tibor Ženiš, PhD. predložil nasledovné témy habilitačnej prednášky: 

Téma č. 1 – Meranie Boseho-Einsteinových korelácií na experimente ATLAS pri  

        energii 13 TeV 

Téma č. 2 – Meranie vnútorného šarmu protónu experimentom ATLAS 

Téma č. 3 – Upgrade detektora TileCal experimentu ATLAS pre HL-LHC 

 

Členovia fyzikálnej sekcie odporučili členom VR schváliť tému habilitačnej prednášky 

č. 1.  

Členovia VR verejne hlasovali za jednotlivé témy habilitačnej prednášky nasledovne: 

Za tému č. 1 hlasovalo 23 členov VR, za tému č. 2  a za tému č. 3 nehlasoval žiaden 

člen VR. 

 

Členovia VR verejným hlasovaním schválili tému habilitačnej prednášky č. 1: 

„Meranie Boseho-Einsteinových korelácií na experimente ATLAS pri energii 13 TeV“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  

                                                                                     dekan a predseda VR FMFI UK 

 


