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§ 1 

Základné ustanovenia 

(1) Katedra matematických metód a operačnej analýzy vznikla 1.7.2014 v rámci zmeny 

organizačnej štruktúry Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 

zlúčením Katedry matematických metód a Katedry dopravných sietí. 

 

(2) Činnosť katedry sa riadi najmä týmto štatútom, štatútom fakulty a štatútom univerzity, 

ktorý vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, a 

vnútornými predpismi univerzity a fakulty. 

§ 2 

Základné údaje o katedre 

(1) Úplný názov katedry znie Katedra matematických metód a operačnej analýzy Fakulty 

riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, skrátene KMMOA (ďalej len 

„katedra“). Anglický preklad názvu je Department of mathematical methods and 

operations research. 

(2) Sídlom katedry je Žilina. Adresa katedry je 

Žilinská univerzita v Žiline 

Fakulta riadenia a informatiky 

Katedra matematických metód a operačnej analýzy 

Univerzitná 8215/1 

010 26 Žilina 

(3) Základným poslaním katedry je pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v súlade 

s poslaním Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline .  

§ 3 

Činnosť katedry 

(1) V rámci pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie 

v študijných programoch všetkých troch stupňov na Fakulte riadenia a informatiky ŽU 

v dvoch hlavných oblastiach. Prvou oblasťou sú základné matematické predmety 

(algebra, matematická analýza, teória grafov, pravdepodobnosť a štatistika, teória 

informácie). Druhou oblasťou sú metódy operačnej analýzy a počítačovej simulácie, ktoré 

slúžia na podporu rozhodovania pri riadení zložitých systémov. Okrem týchto oblastí sa 

katedra venuje výučbe odborných informatických predmetov. 

(2) Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na teoretické a praktické riešenie úloh 

optimálneho riadenia zložitých systémov.  

(3) Pri zabezpečovaní vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje 

s ostatnými katedrami Fakulty riadenia a informatiky ŽU i s ďalšími slovenskými 

i zahraničnými inštitúciami. 

(4) V súvislosti s plnením uvedených úloh katedra vykonáva celoživotné vzdelávanie, 

podnikateľskú činnosť a ďalšie činnosti v súlade s vedeckou profiláciou. 
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(5) Činnosť katedry zabezpečujú podľa obsahovej náplne svojich pracovných povinností 

pracovníci, ktorí boli na katedru organizačne začlenení, doktorandi a externí pracovníci. 

§ 4 

Organizácia katedry 

(1) Katedru tvoria: 

a) vysokoškolskí učitelia, 

b) vedecko-výskumní pracovníci, 

c) študenti denného doktorandského štúdia, 

d) technickí a administratívni pracovníci, 

ktorí sú organizačne začlenení na katedru. 

(2) Na katedre môžu ďalej pôsobiť: 

a) externí pracovníci, ktorí zabezpečujú pre katedru vzdelávaciu a vedeckú činnosť, 

b) študenti externého doktorandského štúdia, 

c) študenti vysokoškolského štúdia zapojení do pedagogickej a vedecko-

výskumnej  činnosti, 

d) stážisti a zahraniční hostia. 

(3)  Práva a povinnosti pracovníkov sú dané dokumentmi podľa §1 ods.(2).  

§ 5 

Riadenie katedry 

(1) Katedru riadi vedúci katedry  menovaný dekanom fakulty na základe výberového 

konania. 

(2) Vedúci katedry zodpovedá dekanovi za 

a) zabezpečenie, organizáciu a kontrolu plnenia úloh katedry vyplývajúcich zo štatútu 

katedry, 

b) úroveň predmetov garantovaných pracovníkmi katedry vrátane zvyšovania odbornej 

a pedagogickej úrovne pracovníkov katedry, 

c) efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov, 

d) zabezpečenie povinností súvisiacich s ochranou majetku zamestnávateľa. 

(3) V súvislosti s riadiacou činnosťou predkladá vedúci katedry dekanovi návrhy týkajúce sa: 

a) činnosti katedry a fakulty v oblasti študijných programov a zameraní, vnútorných 

predpisov fakulty, organizácie fakulty, ako aj vedeckej a vzdelávacej činnosti, 

b) materiálneho a finančného zabezpečenia činnosti katedry, 

c) personálneho zabezpečenia činnosti katedry vrátane platových náležitostí pracovní-

kov podľa § 4 ods. (1) a (2) tohto štatútu. 

(4) Vedúci katedry hodnotí prácu pracovníkov katedry a navrhuje dekanovi ich ocenenie. 

(5) Vedúci katedry jedná v mene katedry vo veciach týkajúcich sa katedry. Na základe 

poverenia dekanom fakulty jedná aj v mene fakulty. 

(6) V dobe neprítomnosti zastupuje vedúceho katedry jeho zástupca, a to v rozsahu 

stanovenom vedúcim katedry a vo všetkých veciach, ktoré neznesú odklad. Zástupcu 

vedúceho katedry menuje dekan fakulty na návrh vedúceho katedry. 
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§ 6 

Záverečné ustanovenie 

(1) Tento štatút bol schválený Akademickým senátom Fakulty riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity v Žiline dňa 3.6.2015 a nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015. 

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 

 predseda AS FRI dekan FRI  

  


