
 

 

Zápisnica z výberového konania 

na obsadenie miest  odborných asistentov 

14. 2. 2022 14.00 hod. 

 

 

V zmysle článku 5 Zásad 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., odborná vysoká škola (ďalej len „Zásady“) predsedkyňa 

Správnej rady ustanovila výberovú komisiu na obsadenie miest odborných asistentov na Hudobnej 

a umeleckej akadémii Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká škola nasledovne:   

   

Odborný asistent v odbore Hudobné umenie – kontrabas 

 

Výberová komisia v zložení:  

Predseda:  prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  

Členovia:   prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

Mgr. art. Zoltán Janikovič ArtD.      

Skrutátori:   prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  

Mgr. art. Zoltán Janikovič ArtD. 

 

 

Miesto odborného asistenta v odbore Hudobné umenie – kontrabas  

prihlásený kandidát:  MgA. Juraj Valenčík  

 

1.  Výberová komisia skonštatovala, že výberové konanie (ďalej len „VK“) na miesto odborného 

asistenta v odbore Hudobné umenie – kontrabas,  bolo vyhlásené v súlade so zákonom č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a Zásad. Oznam o vyhlásení výberového konania bol riadne 

zverejnený na úradnej výveske školy a prostredníctvom webového sídla HUAJA aj zverejnený cez 

webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ“) 3  týždne 

pred termínom prijatia prihlášok do VK (v zmysle Zásad Čl. 4, ods. 5).   

2. Výberová komisia konštatuje, že formálne náležitosti a podmienky VK (t. j. kvalifikačné 

predpoklady a požadovaná dokumentácia pre výberové konanie bližšie špecifikované v Ozname 

o výberovom koaní) v zmysle Čl. 4 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií docentov a profesorov Hudobnej 

a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odbornej vysokej školy boli 

splnené a požadované doklady predložené v termíne určenom v Ozname o výberovom konaní.  

 

Komisia s prítomným  uchádzačom viedla pohovor (v súlade s čl. 6, ods. 4. Zásad).  Kandidát 

MgA. Juraj Valenčík spĺňa stanovené podmienky. Od 1.3.2022 je zároveň prijatý na externé 

doktorandské štúdium na HUAJA. 

Po skončení pohovoru dala predsedkyňa výberovej komisie hlasovať.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Po sčítaní hlasov predsedkyňa výberovej komisie  skonštatovala, že na základe splnenia všetkých  

kvalifikačných,  odborných a osobnostných  predpokladov bol kandidát MgA. Juraj Valenčík na 

miesto odborného asistenta v odbore Hudobné umenie – kontrabas,  komisiou jednohlasne prijatý.   

 

Výberová komisia navrhuje prijať MgA. Juraja Valenčíka do pracovného pomeru na dobu  

určitú a to od 1. 3. 2022 – 28. 2. 2027 

(§ 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

 

 

 

             

       Prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.  

              Predsedkyňa  Správnej rady  

   a predsedkyňa výberovej komisie 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa  14. 2. 2022    


