
Oznam o výberovom konaní 

Predsedkyňa Správnej rady Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, 

s.r.o., odborná vysoká škola, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,  výskumných pracovníkov a funkcií 

profesorov a docentov Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., 

odbornej vysokej  školy   v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie miest odborných  

asistentov: 

 

1 miesto odborného asistenta v odbore Hudobné umenie – kompozícia 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: 

 ukončené štúdium 3. stupňa v odbore Hudobné umenie - kompozícia,  

 pedagogická činnosť na VŠ  min. 10 rokov 

 aktívna umelecká činnosť – uvedené diela doma a v zahraničí (min. 20 uvedených diel  

za posledných 5 rokov) 

 aktívna znalosť anglického jazyka   

DOKUMENTÁCIA PRE VÝBEROVÉ KONANIE:  

Prihláška do výberového konania, fotokópia diplomu a vysvedčenia VŠ vzdelania, výpis z registra 

trestov (nie starší ako 3 mesiace), profesijný životopis, zoznam umeleckej a publikačnej činnosti 

za posledných 5 rokov.   

 

1 miesto odborného asistenta v odbore Hudobné umenie – kontrabas 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: 

 ukončené štúdium 3. stupňa 

 akademický titul Mgr. art. v odbore Hudobné umenie – hra na kontrabas  

 pedagogická činnosť na VŠ (min. 1 rok) 

 aktívna koncertná činnosť doma a v zahraničí  (min. 50 koncertov za posledných 5 rokov) 

 znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka   

DOKUMENTÁCIA PRE VÝBEROVÉ KONANIE:  

Prihláška do výberového konania, fotokópia diplomu a vysvedčenia VŠ vzdelania, fotokópia 

diplomu o ukončenom doktorandskom štúdiu, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 

profesijný životopis, zoznam umeleckej činnosti za posledných 5 rokov.   

 

 

Prihlášky do výberového konania zasielajte do 6. októbra  2020 na adresu:  

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola 

Botanická 354/2 

969 01 Banská Štiavnica 

 

Banská Štiavnica, 21. 9. 2020 

 

 

 

Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.  

         predsedkyňa Správnej rady  

 


