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 V súvislosti s vymenúvacím konaním na profesora p. doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. 

dávam nasledovné stanovisko k plneniu jeho kritérií v pedagogickej, výskumnej, publikačnej 

a ostatnej činnosti. 

Pedagogický profil 

 Pán doc. Ing. Milan Kubina, PhD. ukončil 2. stupeň vysokoškolského štúdia na FRI 

VŠDaS v Žiline v roku 1997 v odbore Informačné a riadiace systémy, profilácia Manažment; 

doktorandské štúdium na FPEDaS ŽU v roku 2004 v odbore 62-03-9 odvetvové a prierezové 

ekonomiky obhájením dizertačnej práce na tému „Využitie internetu pre aplikáciu nových 

obchodných a marketingových postupov pre dopravné podniky“. Po jeho ukončení najskôr 

externe spolupracoval s Katedrou manažérskych teórií FRI participáciou na projektoch, od 

roku 2006 sa stal zamestnancom fakulty a až doteraz pôsobí na domovskej fakulte. V roku 

2013 sa habilitoval v odbore 3.3.15 manažment; Jeho pedagogické aktivity a odborný rast 

prirodzene vyústili do vymenúvacieho konania, a to v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania manažment. 

Pedagogicky doc. Kubina počas svojho pôsobenia na fakulte zabezpečoval výučbu v 

podobe prednášok a vedenia seminárov predmetov Katedry manažérskych teórií a Katedry 

informačných sietí, napr. Podnikové informačné systémy, Podnikové komunikačné systémy, 

Počítačové siete, Manažérske informačné systémy, Digitálny marketing, Informačný 

manažment, Informačná podpora rozhodovania v manažmente. Podieľal sa na vypracovaní 

učebných osnov a na zavedení výučby 5 nových predmetov a na prebudovaní obsahu jedného 

predmetu. Je garantom viacerých predmetov a spoluautorom štyroch vysokoškolských 

učebníc. Doc. Kubina uvádza v inauguračnom spise aj ďalšie pedagogické aktivity vo forme 

vedenia kurzov v rámci 8 projektov (spolu ide o 9 pedagogických aktivít za roky 2008 – 

2019).  

Pán doc. Kubina je spolugarantom bakalárskeho študijného programu Manažment a 

spolugarantom inžinierskeho študijného programu Informačný manažment. Vedie a oponuje 

dizertačné, diplomové a bakalárske práce v daných oblastiach na oboch katedrách. Počas 

svojho pôsobenia na katedre viedol 33 bakalárskych a 43 diplomových prác. V rámci 

doktorandského štúdia bol školiteľom 2 doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium, 2 

v súčasnosti vedie ako školiteľ a sú pred dizertačnou skúškou. 

 Okrem pôsobenia v pedagogickom procese a vedenia záverečných prác bol predsedom 

či členom štátnych skúšobných komisií v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, členom komisie 

pre dizertačnú skúšku a členom komisie na obhajobu dizertačných prác v odbore manažment, 

a to nielen na materskej fakulte, ale aj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity 

v Prešove. V pedagogickej činnosti zužitkováva p. doc. Kubina praktické skúsenosti, ktoré 



nadobudol počas svojho pôsobenia v spoločnostiach Prosoft, s. r. o., Varias, a. s., a Walmark, 

s. r. o.,  

Na základe údajov uvedených v inauguračnom spise môžem konštatovať, že p. doc. 

Kubina kritériá stanovené na vymenúvacie konanie v rámci pedagogických aktivít podstatne 

prekračuje. 

 

Vedecký profil 

 Vedecko-výskumné zameranie p. doc. Kubinu je spojené s jeho pedagogickou 

orientáciou. Podieľal  sa na riešení 7 medzinárodných projektov (ESF, INTERREG, Horizont 

2020, Shift2Rail, IMTS) ako riešiteľ, 11 projektov VEGA, KEGA, MVTS ako hlavný 

zodpovedný riešiteľ (3 projekty) a riešiteľ (8 projektov) a okrem toho 1 fakultného projektu 

FGÚ ako hlavný riešiteľ. Do riešenia projektov bol zapojený v podstate nielen za celé 

obdobie jeho pôsobenia na fakulte, ale aj predtým, keď na fakulte pôsobil v externej forme. 

Výsledky výskumnej činnosti p. doc. Kubina zakomponováva do vzdelávacej činnosti, čím ju 

obohacuje o nové poznatky. Z hľadiska plnenia stanovených kritérií kritérium projektovej 

činnosti prekračuje.  

Mnohé výsledky výskumnej činnosti využil p. doc. Kubina v publikačnej činnosti, 

prostredníctvom ktorej buduje svoju vedeckú školu. Na skúmanú problematiku publikoval 3 

vedecké monografie, 103 výstupov zaradených do kategórie A – D, z čoho 19 výstupov má 

charakter A a B (z nich je 16 zaradených do kategórie A, 3 do kategórie B). Z uvedených 16 

výstupov z kategórie A je 6 publikovaných v časopisoch s IF ≥ 0,25. Detailnejšia štruktúra 

publikačných výstupov je obsiahnutá v inauguračnom spise. Môžem konštatovať, že p. doc. 

Kubina kritériá stanovené pre vedeckovýskumné aktivity prekračuje, v niektorých kritériách 

ich prekračuje vysoko. 

Na jeho publikačné aktivity bolo zaznamenaných 157 citácií, z toho 49 je evidovaných 

v databáze Scopus alebo v databázach Web of Science.  

Vo svojich materiáloch dokladuje p. doc. Kubina členstvo v 2 redakčných radách 

vedeckých časopisov, členstvo v programových výboroch 6 vedeckých konferencií konaných 

v zahraničí a členstvo v 3 významných medzinárodných organizáciách, projektovú 

a expertíznu činnosť. 

Zhodnotenie komplexného profilu 

 Na základe posúdenia pedagogického a vedecko-výskumného profilu p. doc. Ing. 

Milana Kubinu, PhD. môžem konštatovať, že je v príslušnej vedeckej komunite známou 

a uznávanou osobnosťou. Je držiteľom priemyselného medzinárodného CCNA certifikátu 

CSCO11884831, certifikovaným inštruktorom RCNA UNIZA (CCAI#:3277372CCNA.) a aj 

certifikovaným inštruktorom a komisárom ECDL/ICDL centra UNIZA. Získal certifikáty 

ITIL Foundatin Certificate in IT Service Management: (#GR750412342MK) a od spoločnosti 

Microsoft (MTA, MOS). Jeho dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania počítačových sietí v 

rámci RCNA UNIZA bolo ocenené získaním titulu Instructor Years of Service za rok 2013 a 

2016 udelené Cisco Networking Academy. 

 



 Doterajšia pedagogická činnosť aj výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej 

činnosti menovaného zodpovedajú kritériám FRI Žilinskej univerzity v Žiline na 

vymenovanie za profesora, v mnohých prípadoch menovaný prekračuje plnenie kritérií.   

Z uvedeného dôvodu odporúčam Vedeckej rade FRI Žilinskej univerzity v Žiline 

predložiť návrh na vymenovanie doc. Ing. Milana Kubinu, PhD.  

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

manažment. 
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