
 
 

Žilinská univerzita v Žiline 
Fakulta riadenia a informatiky 

 

Správa a hodnotenie inauguračnej  komisie  

 

Zloženie inauguračnej komisie: 

Predseda: prof. Ing. Josef Vodák, PhD. – FRI, UNIZA Žilina 
Členovia:      prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. – EF, UMB Banská Bystrica 
 prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. – FME, UTB Zlín, ČR 
 prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. –  FM, PU Prešov 
Oponentky:  prof. Ing. Anna Križanová, PhD. – FPEDAS, UNIZA 
  prof. Ing. Viera Marková, PhD. – EF, UMB Banská Bystrica 
  prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. – LS, TU Zvolen. 
  

Komisiu vymenoval dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 
v zmysle záverov rokovania Vedeckej rady fakulty zo dňa 10. októbra 2019. 

Komisia prerokovala dňa 23. januára 2020 všetky skutočnosti súvisiace s vymenúvacím 
konaním doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor. 

Inauguračná komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov, 
odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky vypracovala 
nasledujúce hodnotenie. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Základné údaje 

Uchádzač: 

Meno a priezvisko:  doc. Ing. Milan Kubina, PhD.  

Narodený:  r. 1973 v Ružomberku 

Pracovisko:  Katedra manažérskych teórií, Fakulta riadenia a informatiky, 
Žilinská univerzita v Žiline 

 
Akademické a vedecké hodnosti: 

Ing. Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline, odbor 
informačné a riadiace systémy, 1997 

PhD.   Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská 
univerzita v Žiline, odbor 62-03-9 odvetvové a prierezové 
ekonomiky, 2004 

  doc. – habilitácia Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline, odbor 
3.3.15 manažment, 2013 



 

 

 

 

Priebeh kvalifikačných zaradení v rámci zamestnania: 

- odborný konzultant pre ERP produkty (IS PROFIX), Prosoft, spol. s r.o. Žilina, 
odvetvie: IT priemysel, poradenstvo (1998 – 1999) 

- odborný konzultant pre SAP/R3 produkty (FI, AM a CO), S&T Varias, spol.  
s r.o. Žilina, odvetvie: IT priemysel, poradenstvo (1999 – 2000) 

- vedúci oddelenia IS/IKT, Walmark, spol. s r.o., Žilina, odvetvie: farmaceutický 
priemysel (2000 - 2006) 

- konateľ, Tech4, spol. s r.o., Žilina, odvetvie: IT priemysel, poradenstvo (2006 – 
2012) 

- vedúci Katedry manažérskych teórií, odborný asistent (2006 – 2014), funkčné 
miesto docent (2014 – doteraz), Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia 
a informatiky, Žilina, odvetvie: školstvo 

(2006 - doteraz) 
   
Dátum a miesto zverejnenia inauguračnej prednášky: 

Denník SME, dňa 14. decembra 2019. 
 
Názov, resp. téma inauguračnej prednášky: 

Využitie BigData pri strategickom riadení podniku 
 
Dátum a miesto konania inauguračnej prednášky: 

23. januára 2020 o 10.00 hod.  v zasadacej sieni Vedeckej rady Žilinskej univerzity 
v Žiline v priestoroch Novej menzy. 
 

1. Stanovisko inauguračnej komisie k materiálom na vymenovanie 

Na spoločnom rokovaní sa inauguračná komisia oboznámila so všetkými dokladmi 
predloženými k žiadosti doc. Kubinu a s obsahom oponentských posudkov na predložené 
materiály. Jednotliví členovia inauguračnej komisie sa vyjadrili k rozsahu, obsahu a úrovni 
vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti doc. Kubinu a tiež k oponentským 
posudkom.  

Inauguračná komisia konštatovala, že doc. Kubina sa svojou vedeckou činnosťou,  
výskumnou  aktivitou a pedagogickou  činnosťou  vypracoval na vedeckú a pedagogickú 
osobnosť.  

Komisia konštatuje, že doc. Ing. Milan Kubina, PhD. spĺňa základné kvantitatívne 
požiadavky stanovené zákonom č. 131/2002 Z. z. a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. 
z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor na vymenovanie za profesora. 

 

 

  



 
 
 

2. Zhodnotenie pedagogickej práce 

Pedagogická činnosť doc. Kubinu začala jeho nástupom na Katedru manažérskych 
teórií Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v roku 2006. Počas  svojej   
pedagogickej   praxe  viedol a vedie prednášky  z  predmetov: Podnikové informačné 
systémy, Podnikové komunikačné systémy, Digitálny marketing, Manažérske informačné 
systémy, Informačný manažment, Informačná podpora rozhodovania v manažmente. 
Viedol a doteraz vedie cvičenia a semináre z 8 predmetov, zaviedol 5 nových predmetov 
a vedie projektovú výučbu – Projekt 1, 2, 3.  

Doc. Kubina je spoluautorom 3 monografií a 4 vysokoškolských učebníc. 

Súčasťou jeho pedagogickej práce je pravidelný podiel na vedení študentov pri 
vypracovávaní záverečných prác. Doteraz bol vedúcim 33 bakalárskych prác a 43 
diplomových prác. Doktorandské štúdium ukončili pod jeho vedením dvaja doktorandi. Bol 
a priebežne je členom komisií pre štátne záverečné skúšky.  

O pedagogickej erudícii doc. Kubinu svedčí:  
a) podiel na spracovaní monografií a vysokoškolských učebníc, 
b) prednášková činnosť v rámci odboru,  
c) spracovanie obsahu zavedených predmetov, 
d) vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác. 

 Komisia konštatuje, že menovaný dlhoročnou pedagogickou činnosťou, ale aj 
prednesením inauguračnej prednášky preukázal pedagogickú spôsobilosť a spĺňa 
požiadavky pedagogického charakteru na získanie vedecko-pedagogického titulu 
profesor. 

 

3. Zhodnotenie vedeckého profilu 

Doc. Kubina sa vo svojej výskumnej činnosti sústreďuje hlavne na možnosti využitia 
IS/IKT v oblasti podpory rozhodovania pre riadiacich pracovníkov na rôznych úrovniach 
riadenia. Zaoberá sa aj samotným efektívnym riadením IS/IKT v podniku. Vo svojej 
činnosti využíva praktické poznatky, ktoré získal počas pôsobenia v podnikovej sfére na 
rôznych pozíciách a ktoré priebežne dopĺňa. 

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti doc. Kubinu sú prezentované na domácich 
a medzinárodných konferenciách, v publikovaných vedeckých štúdiách v domácich 
a zahraničných časopisoch (celkom 103 v sledovaných kategóriách C.2), projektoch 
VEGA, KEGA, APVV, H2020 a i.  

Vybrané skutočnosti potvrdzujúce, že doc. Kubina je uznávanou vedeckou osobnosťou: 
a) monografie: je  spoluautorom 3 vedeckých monografií,  
b) vysokoškolské učebnice: je spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc, 
c) publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch: v kategórií A - 16, v kategórií B – 3, 
d) iné publikačné výstupy: 84 

Najvýznamnejšie projekty za posledných päť rokov: 

1. projekt č. PLSK.01.01.00-24-0034/16 (INTERREG), Spoločná 3D digitalizácia 
historických objektov cezhraničného územia SK-PL, 2017-2018, riešiteľ 



 

 

2. projekt č. 730844 (program Horizont 2020, Shift2Rail) „Governance of the 
Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility“, GoF4R, 2016 – 2018, 
riešiteľ 

3. projekt č. 312011F057 (IMTS) - IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, 2017 
– 2020, riešiteľ a inštruktor 

4. projekt č. 035ŽU-4/2013 (KEGA), Študijný program 2. stupňa: Riadenie operácií 
a logistika, FRI ŽU, KMnT, 2013-2015, hlavný riešiteľ 

5. projekt č. 1/0617/16 (VEGA) - Diagnostika špecifík a determinantov strategického 
manažmentu športových organizácií, FRI ŽU, KMnT, 2016-2019, hlavný riešiteľ 

e)  Citačné ohlasy na vedeckú činnosť evidované v databázach Scopus alebo Web 
of Knowledge: 49. 
 

Komisia (aj na základe posudkov oponentov) konštatuje, že menovaný  svojou 
vedeckovýskumnou   a   publikačnou   aktivitou   spĺňa  požiadavky  fakulty na získanie 
vedecko-pedagogického titulu profesor. 

 

V súhrne inauguračná komisia konštatuje, že doc. Kubina svojou  pedagogickou 
prácou, výskumnou  činnosťou a publikačnými  prácami vytvoril komplex vzdelávacích a 
odborných i vedeckých aktivít,  ktoré svojou súčasnou prácou naďalej rozvíja. Komisia 
konštatovala, že doc. Kubina spĺňa kritériá schválené VR FRI Žilinskej univerzity v Žiline. 
Zároveň konštatovala, že sú splnené podmienky, aby inauguračné konanie pokračovalo 
inauguračnou prednáškou.  

 

4. Zhodnotenie inauguračnej prednášky 

Inauguračná    prednáška    bola   prednesená   na   tému   ”Využitie BigData pri 
strategickom riadení podniku”. V úvode inaugurant predstavil svoje doterajšie odborné 
pôsobenie v akademickom prostredí. V obsahovej časti inauguračnej prednášky 
prezentoval aktivity podporujúce rozvoj sledovanej problematiky. V závere inaugurant 
načrtol predstavu svojho ďalšieho odborného rastu.  V tejto časti inauguračnej prednášky 
zodpovedal na všetky otázky oponentov. 

Po prednáške nasledovala vedecká rozprava, v ktorej vystúpilo viacero 
diskutujúcich. V diskusii uchádzač odpovedal na otázky členov inauguračnej komisie, ako 
aj ostatných prítomných členov Vedeckej rady FRI UNIZA a hostí.   

Svojimi odpoveďami potvrdil vedomosti, rozhľad a prehľad v danej problematike, ale 
aj v širších súvislostiach. 

Komisia konštatovala, že doc. Kubina dostatočne prezentoval výsledky svojho 
výskumu a vedeckého prínosu pre odbor a prezentovaná problematika je v súlade s 
odborom habilitačného konania a inauguračného konania manažment.   

Inauguračná  prednáška  bola  prierezom  vedeckej práce a pedagogickej činnosti a 
doc. Kubina sa dotkol všetkých súvisiacich problémových oblastí, v ktorých pracoval.  

 



 

 

 

Doc. Kubina potvrdil široký rozhľad a vedomosti v prednášanej problematike. 
Odbornou aj pedagogickou úrovňou prednášky preukázal dobré odborné aj pedagogické 
dispozície. Prednáška bola aj po formálnej stránke starostlivo pripravená. Bola 
zrozumiteľná pre poslucháčov rôzneho profesijného zamerania, ale zároveň prezentovala 
nové poznatky a pohľady nie len pre odborníkov v danej oblasti. Komisia ocenila 
aktuálnosť aj spôsob prezentovania danej problematiky.  

 Na základe prednesenej prednášky a vecnej diskusie komisia konštatuje, že doc. 
Kubina patrí medzi skúsených pedagógov v problematike nasadenia, využitia IS/IKT 
v podniku pre potreby riadenia a rozhodovania. Prednesením inauguračnej prednášky 
preukázal vysokú pedagogickú spôsobilosť a splnenie všetkých požiadaviek 
pedagogického charakteru na získanie titulu profesor.  

 

5. Závery inauguračnej komisie 

Inauguračná      komisia     na     základe     pripojených     dokladov,     vedeckých a 
pedagogických výsledkov, kladných oponentských posudkov všetkých troch oponentov a 
dôkladného odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkovo 
zhodnotila úroveň pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača. 
Konštatovala, že doc. Kubina: 
- vykonáva úspešne vedecko-pedagogickú činnosť na univerzite,  

- je uznávanou osobnosťou v odborných kruhoch, 

- spĺňa kritériá vymenúvacieho konania platné na FRI UNIZA. 

Tým spĺňa podmienky stanovené § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v   znení  neskorších  predpisov a 
ustanovenia vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Na základe vyššie uvedeného inauguračná komisia  

odporúča 

schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania manažment.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Odporúča Vedeckej rade FRI UNIZA postúpiť tento návrh na ďalšie pokračovanie. 
 
 

 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Josef VODÁK, PhD.          prítomný 
FRI, UNIZA 

Členovia komisie 
prof. Ing. Jaroslav ĎAĎO, PhD.             prítomný  
EF, UMB Banská Bystrica 
 
prof. Ing. Jaroslav BELÁS, PhD.        prítomný 
FME, UTB Zlín, ČR 
 
prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD.     prítomný 
FM, PU Prešov 
 
Oponenti: 
prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, PhD.       prítomná 
FPEDAS, UNIZA 
 
prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.     prítomná 
EF, UMB Banská Bystrica 
 
prof. Ing. Iveta HAJDÚCHOVÁ, PhD.         ospravedlnená 
LF, TU Zvolen 

 
V Žiline 23. januára 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


