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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Marekovi Pástorovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika 
_______________________________________ 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 21/2021 zo dňa 10.06.2021 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 
Habilitačná komisia: 
Predseda: 
prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.    KEM FEI TUKE 
Členovia: 
prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.    KMaE FEIT ŽU v  Žiline 
doc. Ing. Martin Kuchař, PhD.     KE FEI VŠB - TU Ostrava, ČR  
 
a 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.    KEM FEI TUKE  
prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.   KMaE FEIT ŽU v Žiline 
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.     KE FEI VŠB - TU Ostrava, ČR 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 29.06.2021, boli dostupné po 

prihlásení sa do registra evidovaných prác a na webe:  

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-habilitacne-

konania/ing-marek-pastor-phd. 

Posudky obdŕžané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie Ing. 

Mareka Pástora, PhD. za docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  v denníku SME dňa 30.08.2021 a na vyššie 

uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 13.09.2021 o 10:00 

hod. z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez 

fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol verejný audiovizuálny priamy 

prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, 

Letná 1/9, Košice. Videokonferencia sa konala za účasti habilitačnej komisie, troch oponentov, 

habilitanta, členov Vedeckej rady FEI TUKE a verejnosti. 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor podľa kritérií na získanie titulu docent a na 

základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotila pedagogickú a 

vedeckú činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

 Ing. Marek Pástor, PhD. sa narodil v r. 1985 v Košiciach. Prehľad vysokoškolského vzdelania 

a ďalšieho akademického rastu: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.): r. 2008-2010, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: elektrotechnika.  

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.): r. 2010-2014, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: silnoprúdová elektrotechnika. 

Ďalšie vzdelávanie: Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa štandardu IGIP: 2016 - 2018, Technická 

univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky; Kurz manažérstva kvality vysokoškolskej 

výučby: 2018, Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky. 

Priebeh zamestnaní: od 1. 8. 2014 - doposiaľ : vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v 

študijnom odbore elektrotechnika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 

v Košiciach. 

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

Ing. Marek Pástor, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, 

Fakulty elektrotechniky a mechatroniky Technickej univerzity v Košiciach viedol:  

Cvičenia z predmetov:  

 Polovodičové meniče a zdroje (od 2014 do 2016)  

 Výkonové polovodičové systémy (od 2014)  

 Konštrukcia a dimenzovanie meničov (od 2014)  

 Výkonová elektronika (od 2016)  

Prednášky z predmetov: 

 Výkonová elektronika (od 2020) 

 Výkonové polovodičové systémy (od 2020) 

 Konštrukcia a dimenzovanie meničov (od 2021)  

Bol školiteľom 13 diplomových prác:  

 S. Brádňanský, Úprava rozvádzača v laboratóriu výkonovej elektroniky, 2021  

 P. Adamčín, Moderné napájacie zdroje nízkeho výkonu, 2020 

 J. Sabol, Generátor impulzov pre laboratórium výkonovej elektroniky, 2020 

 D. Pančík, Trojfázový AFE usmerňovač, 2020 

 T. Židzik, Meranie a modelovanie vysokofrekvenčných výkonových transformátorov, 2019 

 J. Fekete, Nabíjačka akumulátorov pre automobily, 2017 

 M. Gurčík, Manažment nabíjania akumulátorov, 2017 

 M. Kisel, Systémy pre nabíjanie akumulátorov, 2017 

 S.Baron, CNC fréza na výrobu DPS, 2016 

 T. Figura, Priamy jednosmerný laboratórny menič, 2016 

 J. Dulin, Vyhrievaná podložka pre spájkovanie hlinníkových DPS, 2016 

 G. Lénárt, Trojfázový striedač s LCL filtrom pripojený do siete, 2016 

 R. Dolinský, Menič s jednotkovým účinníkom pre PMSM motor, 2015 

Bol školiteľom 8 bakalárskych prác:  
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 G. Pelegrin, Simulácia výkonových polovodičových meničov v MATLABe, 2020 

 T. Miškovská, Obvody pre nabíjačky lítiových akumulátorov, 2020 

 V. Labovský, Modelovanie a riadenie jednosmerných impulzových meničov, 2019 

 M. Čižmár, Smart nabíjacia stanica, 2019 

 R. Bernáth, Jednosmerný menič pre fotovoltaiku, 2019 

 D. Pančík, Návrh spínaných zdrojov malých výkonov, 2018 

 Z. Gombos, Simulátor fotovoltického panelu riadený cez Matlab, 2016 

 S. Baron, Ovládanie laboratórneho zdroja a elektronickej záťaže cez sériové rozhranie, 2014 

Je členom skúšobných komisií pre štátne skúšky v bakalárskom štúdiu v študijnom programe 

automatizované elektrotechnické systémy a v inžinierskom štúdiu v študijnom programe 

elektrotechnické systémy. V rámci jeho činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti za najdôležitejšie 

výsledky možno považovať spoluautorstvo 2 učebných textov (kategória BCI).  

V rokoch 2016-2018 absolvoval Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa štandardu IGIP na 

Katedre inžinierskej pedagogiky, Technickej univerzity v Košiciach.  

V roku 2018 absolvoval Kurz manažérstva kvality vysokoškolskej výučby na Katedre 

inžinierskej pedagogiky, Technickej univerzity v Košiciach.  

V roku 2019 absolvoval 9 dňovú učiteľskú mobilitu na University of Novi Sad, Srbsko, v rámci 

programu ERASMUS +. 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Marek Pástor, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a 

má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

III. ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO OBLASTI 

 

Ing. Marek Pástor, PhD. ukončil vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v roku 2010 v odbore 

elektrotechnika na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, Fakulte elektrotechniky a informatiky, 

Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2014 po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 3. 

stupňa získal vedecko-akademickú hodnosť “Philosophiae doctor” (v skratke PhD.) v odbore 

silnoprúdová elektrotechnika. Od roku 2014 pracuje na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ vo 

funkcii odborný asistent v odbore elektrotechnika. 

Jeho vedecko-výskumná činnosť sa zameriava hlavne na jednosmerné meniče s mäkkým 

spínaním, meniče pre obnoviteľné zdroje, prediktívne riadenie meničov. 

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 3 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, 9 vedeckých článkoch v zahraničných nekarentovaných časopisoch (z toho 

5 WoS alebo Scopus), 20 vedeckých článkoch v domácich nekarentovaných časopisoch, 18 

príspevkoch prezentovaných na domácich a 8 príspevkoch prezentovaných na zahraničných 

vedeckých konferenciách, ktorých je autorom alebo spoluautorom. Je držiteľom 3 úžitkových vzorov 

a 1 patentovej prihlášky. 
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Podľa databázy Web of Science Core Collection eviduje spolu 74 ohlasov (bez autocitácií), z 

toho 36 v zahraničných časopisoch. Jeho h-index podľa databázy Web of Science je 5 a jeho h-index 

podľa databázy Scopus je 6. 

V súčasnosti je alebo bol riešiteľom nasledovných vedeckých projektov: 

 APVV-19-0210 – HIL emulátor riadenia malých vodných elektrární (2020 - 2023) 

 APVV-18-0436 - Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie 

elektrického midibusu (2019 - 2023) 

 VEGA 1/0187/18 - Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych 

elektromechanických systémov (2018 - 2020) 

 Grant FEI 2017-40 - Vysokofrekvenčné meniče s vysokou účinnosťou premeny elektrickej 

energie (2018) 

 APVV-15-0750 - Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou 

prevodovkou (2016-2020) 

 VEGA 1/0464/15 – Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov 

(2015 - 2017)  

 Grant FEI 2015-3 - Sieťová nabíjačka akumulátorov pre elektromobily (2016) 

 OPVaV: ITMS 26220220182 – Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s 

podporou znalostných technológií, Aktivita 3.2: Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, 

automatizácia a riadiace systémy, odborný pracovník, (2013 - 2015) 

 APVV-0185-10 – Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou 

premeny elektrickej energie, riešiteľ, (2011 - 2014) 

Podieľal sa na riešení a je spoluautorom nasledovných aplikačných výstupov: 

 Bezstratový odľahčovací obvod na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia 

sekundárneho plnoriadeného spínača v nepriamom jednosmernom meniči s riadeným 

usmerňovačom s jedným spínačom, patentová prihláška 132-2017 (2018) 

 Obvod na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia sekundárneho spínača v 

nepriamom jednosmernom meniči s riadeným usmerňovačom, úžitkový vzor SK 8169 (2018) 

 Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC 

meničoch so šírkovým riadením, úžitkový vzor SK 8190 (2018) 

 Spôsob riadenia mäkko spínaného nepriameho jednosmerného meniča so sekundárnym 

riadeným usmerňovačom, úžitkový vzor SK 8352 (2019) 

Absolvoval zahraničný výmenný pobyt na University of Novi Sad, Srbsko (9 dní, 2019). 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Marek Pástor, PhD. má dobré predpoklady pre výkon 

funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Mareka Pástora, PhD.:  Nepriame jednosmerné meniče s 

riadeným usmerňovačom a mäkkým spínaním a doručeným dokumentom zaujali oponenti 

nasledujúce stanoviská: 
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prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.: habilitačná práca rieši problematiku výkonových 

vysokofrekvenčných nepriamych jednosmerných polovodičových meničov (DC-DC meničov) s 

mäkkým spínaním.  Zatiaľ sa v budúcnosti nečrtá principiálne iný spôsob znižovania spínacích a 

vodivostných strát ako ten, ktorý je naznačený v tejto habilitačnej práci. Vývoj v tejto oblasti 

pokračuje, je rýchly, a preto je potrebné ho pozorne sledovať. O aktuálnosti témy svedčí množstvo 

článkov v renomovaných časopisoch. Habilitačná práca má, okrem úvodu a záveru, šesť kapitol. 

 V druhej časti práce (šiesta kapitola) sú uvedené vybrané publikované články týkajúce sa 

výkonových vysokofrekvenčných PWM DC-DC meničov s mäkkým spínaním so sekundárnym 

riadeným usmerňovačom, na ktorých sa autor podieľal vo forme konzultácií, experimentálnych prác, 

alebo pri ich písaní. Všetky uvedené články v tejto práci majú základ v patentových riešeniach. Dve z 

uvedených publikácií boli uverejnené v prestížnom časopise z výkonovej elektroniky IEEE 

Transactions on Power Electronics, čo predstavuje špičkovú kvalitu v tejto oblasti. Cieľom habilitačnej 

práce bolo jednak urobiť rozbor a prehľad v rozsiahlej oblasti vysokofrekvenčných nepriamych 

jednosmerných meničov s mäkkým spínaním a jednak uviesť konkrétne aplikácie týchto meničov. 

Tieto ciele habilitačnej práce boli splnené a práca môže slúžiť ako zdroj poznatkov vo vedeckej a 

pedagogickej oblasti ako aj pre praktické využitie v priemysle. Habilitačná práca Ing. Mareka Pástora, 

PhD. predstavuje významný príspevok pre teóriu a prax v oblasti výkonových vysokofrekvenčných 

nepriamych jednosmerných polovodičových meničov s mäkkým spínaním. Práca obsahuje všetky 

podstatné časti týkajúce sa problematiky DC-DC meničov. Práca je orientovaná na meniče s mäkkým 

spínaním pre výkonové aplikácie v rozsahu výkonov rádovo jednotky až desiatky kilowattov a 

s určením predovšetkým pre návrh jednosmerných zdrojov napätia a prúdu pre najrôznejšie použitie. 

Práca predstavuje nový smer vo výskume vysokofrekvenčných PWM DC-DC meničov so sekundárnym 

riadeným usmerňovačom. 

prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.: téma predkladanej práce je v súčasnosti vysoko aktuálna. 

Habilitačná práca sa zaoberá problematikou znižovania spínacích a vodivostných strát dvojčinných 

meničov v mostíkovom zapojení. Uvádzané riešenia boli prakticky realizované a úspešne publikované 

v renomovaných periodikách, čo potvrdzuje dôležitosť riešenia danej problematiky ako aj jej vysoký 

potenciál z hľadiska praktického uplatnenia. Práca je napísaná zrozumiteľne a poskytuje čitateľovi 

dostatočný základ o danej problematike. Po metodickej stránke je práca vhodným spôsobom 

doplnená matematicko-fyzikálnymi formuláciami, ako aj príslušným definovaním pojmov a cieľov. 

Rozpracovanie teoretických vedomostí z predkladanej problematiky je na vynikajúcej úrovni. Vysoká 

pozornosť bola venovaná prepracovanosti z hľadiska grafickej stránky, ako aj z hľadiska 

matematických analýz a príslušných vysvetlení problémov. Dve publikácie sú uverejnené v IEEE 

Transactions on Power Electronics, čo pre danú problematiku predstavuje vynikajúci kvalitatívny 

ukazovateľ práce autora. Topologické riešenia možno považovať za originálne, čím sa potvrdzuje 

vysoký vlastný vedecko-výskumný prínos autora. Osobne oceňujem, že všetky analyzované 

konfigurácie boli verifikované prostredníctvom počítačových simulácií ako aj prostredníctvom 

laboratórnych meraní. Podotýkam taktiež, že práca ako celok predstavuje dobrý študijný materiál 

výkonových polovodičových meničov. Zhrnutím možno konštatovať, že autor na veľmi dobrej úrovni 

využil získané poznatky z oblasti výkonových polovodičových meničov a vhodným spôsobom ich 

zhrnul v rámci predkladanej habilitačnej práce.  

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.: Potvrdzujem aktuálnosť riešenej témy. Habilitačná práca 

dokladuje dlhoročnú  činnosť habilitanta v odbore témy habilitačnej práce. Tomu odpovedá jednak 
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metóda spracovania samostatnej habilitačnej práce, tak metódy využité pri vlastnom výskume 

nových topológií meničov. Čo sa týka spracovania habilitačnej práce, je jej vlastný slovenský text 

doplnený textom už publikovaných príspevkov vo významných a vysoko cenených publikačných 

tituloch. Z pohľadu metodiky výskumu jednotlivých topológií vysoko hodnotím podrobnú teoretickú 

analýzu jednotlivých koncepcií, ich previazanosť a overovanie pomocou numerických simulácií a 

záverečné overenie na laboratórnych modeloch jednotlivých meničov. Habilitačná práca tak dáva 

širokú škálu informácií nie len o jednotlivých koncepciách, ale dáva i veľmi dobrý metodologický 

prínos pre ďalší rozvoj odboru. Tematicky zahrňuje práca veľmi širokú oblasť jednosmerných meničov 

s mäkkým spínaním. Za konkrétny prínos práce považujem overenie metód pre elimináciu 

okruhových prúdov v meničoch s mäkkým spínaním či už použitím pasívnych odľahčovacích sietí, 

alebo využitím prídavných spínačov v obvodoch riadených aktívnym usmerňovačom. Veľkým 

prínosom je i veľmi podrobný teoretický rozbor funkcie všetkých spracovaných riešení a overenie ich 

vlastností na fyzikálnom modeli. Stanovené ciele boli s úplnou dôkladnosťou do detailu splnené a 

veľmi podrobne zhodnotené jak v záveroch pre jednotlivé koncepcie meničov, tak v celkovom závere 

habilitačnej práce. Za veľmi dôležité považujem, že sa habilitant pri hodnotení dosiahnutých 

výsledkov snažil o objektívne hodnotenie, t.j. nie len dosiahnuté klady jednotlivých riešení, ale 

spomína aj ich slabé miesta napr. z pohľadu rozsahu pracovných hodnôt, alebo univerzálnosti 

použitia. To všetko svedčí o vysokej erudovanosti uchádzača. Práca má veľmi vysokú odbornú 

úroveň, ktorá preukazuje schopnosť uchádzača riešiť  zložité výskumné úlohy, príp. viesť kolektív pri 

riešení týchto úloh.  

Z habilitačnej práce,  celkového profilu,  existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Marek Pástor, 

PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci oponenti 

odporúčali  udeliť Ing. Marekovi Pástorovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Marek Pástor, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Nepriame jednosmerné meniče 

s riadeným usmerňovačom a mäkkým spínaním venoval aktuálnej problematike zvyšovania účinnosti 

premeny elektrickej energie. V úvode prednášky sa venoval princípu mäkkého spínania a základnému 

rozdeleniu nepriamych jednosmerných meničov. Následne sa habilitant venoval poukázaniu na 

nedostatky najbežnejšej topológie nepriameho jednosmerného meniča v mostíkovom zapojení. 

V ďalšej časti habilitačnej prednášky habilitant opísal stručný prehľad a porovnanie publikovaných 

riešení pre odstránenie nedostatkov nepriameho jednosmerného meniča v mostíkovom zapojení. 

Jadro habilitačnej prednášky tvoril opis nových zapojení nepriameho jednosmerného meniča 

v mostíkovom zapojení s riadeným usmerňovačom. Opísané zapojenia a spôsoby riadenia umožňujú 

výrazne zlepšiť vlastnosti nepriameho jednosmerného meniča v mostíkovom zapojení pomocou 

zabezpečenia mäkkého spínania na primárnej aj sekundárnej strane meniča ako aj pomocou 

odstránenia okruhového prúdu meniča. Habilitantom prezentované zapojenia meniča boli 

publikované vo významných zahraničných karentovaných časopisoch. V závere prednášky habilitant 

zhrnul prínos svojej práce a prezentoval možnosti ďalšieho výskumu v oblasti nepriamych 

jednosmerných meničov s riadeným usmerňovačom.  
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 Habilitačná prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. V časti obhajoby 

habilitačnej práce zodpovedal otázky a reagoval na posudky oponentov a odpovedal na ďalšie 

položené otázky.  

 

VI. ZÁVER 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Nepriame jednosmerné 

meniče s riadeným usmerňovačom a mäkkým spínaním a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods. 6 vyššie citovaného zákona  ďalej  konštatuje, že Ing. 

Marek Pástor, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole, 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ucelené vedecké dielo.  

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 3 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, 9 vedeckých článkoch v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch (z toho 5 WoS alebo Scopus), 20 vedeckých článkoch v domácich 

nekarentovaných časopisoch, 18 príspevkoch prezentovaných na domácich a 8 

príspevkoch prezentovaných na zahraničných vedeckých konferenciách, ktorých je 

autorom alebo spoluautorom. Je držiteľom 3 úžitkových vzorov a 1 patentovej prihlášky. 

Podľa databázy Web of Science Core Collection eviduje spolu 74 ohlasov (bez 

autocitácií), z toho 36 v zahraničných časopisoch. Jeho h-index podľa databázy Web of 

Science je 5 a jeho h-index podľa databázy Scopus je 6, 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 

vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch.  

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
 

o d p o r ú č a 
 

udeliť Ing. Marekovi Pástorovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania silnoprúdová elektrotechnika. 

 

V Košiciach  13.09.2021 

Habilitačná komisia : 

Predseda: 

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.  

Členovia: 

prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.     

doc. Ing. Martin Kuchař, PhD.      


