KONKRÉTNE PODMIENKY
VÝBEROVÉHO KONANIA
NA OBSADZOVANIE MIEST
PROFESOROV A DOCENTOV
na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta –
Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Návrh: 9. 5. 2022
Schválené: 14. 5. 2022
Umeleckou a vedeckou radou
Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica

Preambula
Konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov a docentov na Hudobnej a umeleckej
akadémii Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola (ďalej len „HUAJA“) sú
vnútorným predpisom HUAJA, ktorý je vypracovaný a schválený podľa § 12 ods. 1 písm. h)
zákona o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Funkčné miesto profesora
1. Uchádzač o funkčné miesto profesora na HUAJA vypísaného v zmysle Zásad výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a
funkcií profesorov a docentov HUAJA (ďalej len „Zásady výberového konania“) musí splniť tieto
konkrétne podmienky na obsadenie funkcie profesora:
a) ukončenie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
b) splnenie kritérií, vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor
príslušnej vysokej školy alebo inej príbuznej vysokej školy v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú
štandardy pre inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (Zákon 269/2018, § 23, ods. 7)
a podľa Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie SAAVS.
c) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, intenzite,
štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom
odbore inauguračného konania, a to najmä: vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie
študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác,
tvorba študijných materiálov;
d) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: vedenie umeleckých alebo
výskumných
tímov,
organizovanie
umeleckých
alebo
vedeckých
podujatí,
uskutočňovanie vývojovej, umeleckej, výskumnej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska
a zverejňovanie jej výsledkov v podobe umeleckých výstupov a výkonov alebo vedeckých prác
alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere autorského
vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom
odbore inauguračného konania.
e) bezúhonnosť,
f) úspešné absolvovanie výberového konania podľa Zásad výberového konania.
2. Uchádzač o funkčné miesto profesora na HUAJA predkladá v rámci výberového konania
požadovanú dokumentáciu:
a) profesijný životopis,
b) kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní,
c) kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický alebo vedeckopedagogický titul docent alebo umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul profesor,
d) umelecké/vedecké portfólio a zoznam umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti, z ktorých je
evidentné splnenie kritérií, vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu
profesor príslušnej vysokej školy alebo inej príbuznej vysokej školy v Slovenskej republike,
f) prehľad pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov),
g) prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty,
konferencie, workshopy, atď.),
h) koncepcia rozvoja študijného programu a predmetu/predmetov, v ktorom má zabezpečovať
výučbu,
i) ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania

Článok 2
Funkčné miesto docenta
1. Uchádzač o funkčné miesto docenta na HUAJA vypísaného v zmysle Zásad výberového konania
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií
profesorov a docentov HUAJA (ďalej len „Zásady výberového konania“) musí splniť tieto
konkrétne podmienky na obsadenie funkcie docenta:
a) ukončenie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
b) splnenie kritérií, vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent
príslušnej vysokej školy alebo inej príbuznej vysokej školy v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú
štandardy pre habilitačné konanie podľa osobitného predpisu (Zákon 269/2018, § 23, ods. 7)
a podľa Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie SAAVS.
c) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, intenzite,
štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom
odbore habilitačného konania, a to najmä: vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie
študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác,
tvorba študijných materiálov;
d) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: vedenie umeleckých alebo
výskumných
tímov,
organizovanie
umeleckých
alebo
vedeckých
podujatí,
uskutočňovanie vývojovej, umeleckej, výskumnej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska
a zverejňovanie jej výsledkov v podobe umeleckých výstupov a výkonov alebo vedeckých prác
alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere autorského
vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom
odbore habilitačného konania.
e) bezúhonnosť,
f) úspešné absolvovanie výberového konania podľa Zásad výberového konania.
2. Uchádzač o funkčné miesto docenta na HUAJA predkladá v rámci výberového konania
požadovanú dokumentáciu:
a) profesijný životopis,
b) kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní,
c) kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený umelecko-pedagogický alebo vedeckopedagogický titul docent alebo umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul docent,
d) umelecké/vedecké portfólio a zoznam umeleckej a vedecko-publikačnej činnosti, z ktorých je
evidentné splnenie kritérií, vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent
príslušnej vysokej školy alebo inej príbuznej vysokej školy v Slovenskej republike,
f) prehľad pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe, vedenie záverečných prác a
podobne),
g) prehľad grantovej, projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty,
konferencie, workshopy, atď.),
h) koncepcia rozvoja študijného programu a predmetu/predmetov, v ktorom má zabezpečovať
výučbu,
i) ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania
projektovej a organizačnej činnosti uchádzača (výskumné projekty, konferencie, workshopy,
atď.),
h) koncepcia vedenia katedry/ateliéru, resp. odborného predmetu, v ktorom má zabezpečovať
výučbu,
i) ďalšie doklady v zmysle Zásad výberového konania.

Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez umelecko-pedagogického titulu alebo bez
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo „docent“ obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie
na tri roky (§ 77 ods. 2 zákona o zákona o vysokých školách). V tejto dobe sa zohľadňujú
pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a
súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne.
2. Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného
výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta
alebo profesora tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň
deväť rokov, a má, ak ide o funkciu docenta, vedecko – pedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul „docent“, alebo „ profesor“ a ak ide o funkciu profesora, vedecko – pedagogický
titul alebo umelecko-pedagogický titul „ profesor“, získava právo na pracovnú zmluvu s touto
vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú
až do dosiahnutia veku 70 rokov (§ 77 ods. 4 zákona o vysokých školách).
3. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora HUAJA je zodpovedný za výskum a
vzdelávanie vo vymedzenej oblasti umenia alebo vedy. Prispieva svojou umeleckou, vedeckou,
pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v príslušnom umeleckom alebo
vedeckom študijnom odbore a objasňovaniu vzťahov s ostatnými umeleckými alebo vedeckými
študijnými odbormi.
4. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta HUAJA prispieva v spolupráci s profesorom
vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti umenia alebo vedy svojou
výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju
poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy alebo umenia.
5. Vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta sa svojou
činnosťou podieľajú na zabezpečovaní kvality a rozvoja vysokoškolského vzdelávania na HUAJA.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na
HUAJA boli prerokované Umeleckou a vedeckou radou Hudobnej a umeleckej akadémie
Jána Albrechta Banská Štiavnica a schválené dňa 14. 5. 2022.
2. Platnosť a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.

prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
rektor

