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                                                              26549/2021/DFEI                     Ing. Olšiaková 16.09.2021 
   

VEC 
Výpis z uznesení Vedeckej rady FEI TUKE zo dňa 16.09.2021 

 
Prof. Ing. Daniela Perduková, PhD., predsedníčka habilitačnej komisie pre habilitačné konanie Ing. 
Mareka Pástora, PhD., predložila predsedovi VR FEI TUKE Návrh habilitačnej komisie udeliť titul docent 
Ing. Marekovi Pástorovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdová 
elektrotechnika. VR FEI TUKE prerokovala návrh, posúdila, či uchádzač splnil podmienky na získanie 
titulu docent a rozhodla  v tajnom hlasovaní: 
UVR 30/2021:  
VR FEI TUKE v zmysle § 30, ods. 1, písm. f) zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a podľa § 2, ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
základe návrhu habilitačnej komisie, posúdenia plnenia podmienok na získanie titulu docent a 
skutočnosti, že v celom priebehu konania bol dodržaný postup ustanovený vyššie citovaným zákonom 
a vyhláškou, hodnotenia vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti, hodnotenia habilitačnej 
prednášky: Nepriame jednosmerné meniče s riadeným usmerňovačom a mäkkým spínaním a obhajoby 
habilitačnej práce: Nepriame jednosmerné meniče s riadeným usmerňovačom a mäkkým spínaním, 
rozhodla v tajnom hlasovaní schváliť návrh na udelenie titulu docent Ing. Marekovi Pástorovi, PhD. 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika. 

 
     Výsledok tajného hlasovania: 

Počet členov VR 27 

Počet prítomných členov VR 25 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 24 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 1 

 
     
                v. z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v. r. 
       prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

                                          dekan FEI TUKE 

 


