
 

 

Zápisnica z výberového konania 

na obsadenie miesta docenta  

14. 9. 2021 10.00 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 menovala výberovú komisiu na obsadenie miest docenta v odbore Hudobné umenie – 

kompozícia na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná 

vysoká škola nasledovne:   

   

Predseda:  prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  

Členovia:   prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. 

   doc. Ján Gréner, ArtD.  

   doc. Peter Šidlík, PhD.  

   Mgr. Andrea Martináková  

 

           

Prihlásená kandidátka:  

Miesto docenta v odbore Hudobné umenie – kompozícia  

1. Mgr. art. Ľubica Čekovská, ArtD. 

 

Výberová komisia skonštatovala, že výberové konanie (ďalej len „VK“)na miesto docenta 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, Všeobecných kritérií na obsadzovanie miest profesorov 

a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov a docentov na Hudobnej 

a umeleckej akadémii Jána Albrechta – Banská Štiavnica a „Zásad“. Oznam o vyhlásení výberového 

konania bol riadne zverejnený na úradnej výveske školy, na webovom sídle HUAJA BŠ, 

a prostredníctvom prekliku aj na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ďalej len MŠVVaŠ“) 3  týždne pred termínom prijatia prihlášok do VK.   

Výberová komisia konštatuje, že formálne náležitosti a podmienky VK 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.  

 

Predseda komisie prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., skonštatoval, že hoci uchádzačka Mgr. art. Ľubica 

Čekovská, ArtD. nemá umelecko-pedagogický titul docent, jej aktívna umelecká činnosť v oblasti 

kompozičného umenia je na vysokej úrovni a spĺňa predpoklady na začatie habilitačného konania. 

Zákon o vysokých školách v platnom znení v § 77 ods. 2 hovorí: „Funkciu docenta a funkciu profesora 

možno bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo 

„profesor“ obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri roky...“  

Komisia následne s prítomnou  uchádzačkou viedla pohovor (v súlade s čl. 6, ods. 4. Zásad).  

Kandidátka Mgr. art. Ľubica Čekovská, ArtD. predložila výberovej komisii požadovanú Dokumentáciu 

pre výberové konanie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Výberová komisia skonštatovala, že uchádzačka Mgr. art. Ľubica Čekovská, ArtD. spĺňa 

požadované Kvalifikačné predpoklady, jej aktívna umelecká činnosť doma i v zahraničí vysoko 

prekračuje stanovené podmienky a spĺňa predpoklady na začatie habilitačného konania.  

 

Po skončení pohovoru dal predseda výberovej komisie hlasovať.  Po sčítaní hlasov predseda  výberovej 

komisie skonštatoval, že na základe splnenia všetkých  kvalifikačných,  odborných a osobnostných  

predpokladov bola kandidátka  na miesto docenta v odbore Hudobné umenie – kompozícia,  komisiou 

jednohlasne prijatá od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024 (v súlade so Zákonom o vysokých školách  

131/2002 v znení neskorších predpisov § 77  ods. 2).  

    

 

   

                                                

            

 prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.     prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.  

 predseda výberovej komisie                       predsedkyňa  Správnej rady  

    

                                                             

 

 

V Banskej Štiavnici dňa  14. 9. 2021   

 


