
Prehľad 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. 

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). 

 

V Košiciach, 28.5.2021 

 

 

       v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 
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