
 
 

 

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ NA OBSADENIE MIESTA 

umelecko-výskumného pracovníka v oblasti hudobného umenia    

                                                                                                            

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená prof. 

MgA. Ing. Michalom Murinom, ArtD., rektorom, v súlade s § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami 

výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie: 

• pracovného miesta - umelecko-výskumný pracovník v oblasti hudobného umenia   

zaradený na Pracovisku pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, úväzok 1,00 

 

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1  

Všeobecné požiadavky na obsadenie pracovného miesta: 

→ ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 

        UMENIE, so zameraním na   hudobné umenie 

               

Požiadavky na obsadenie pracovného miesta v oblasti tvorivej činnosti: 

 

→ aktuálne pôsobenie v príslušnej umeleckej oblasti – hudobné/interpretačné umenie;  

→ umelecká prax a výsledky v oblasti tvorivých činností v oblasti hudobného umenia  

         v rozsahu minimálne 5 výstupov na medzinárodne uznávanej úrovni realizovaných 

         po roku 2016; 

→ preukázanie, že uchádzač je uznaný za umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch 

 v príslušnom odbore, formou ohlasov na umelecké výkony v štruktúre a kvalite   

 zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam v príslušnom odbore; 

→ umelecké portfólio, ktoré obsahuje prehľad umeleckej činnosti od roku 2016 doteraz  

 v digitálnej aj printovej podobe; 

→ prezentácia umeleckého a výskumného programu/projektu v oblasti výskumu 

interpretačné umenie, na tému „AKTUÁLNE DETERMINANTY OVPLYVŇUJÚCE 

ESTETIKU INTERPRETÁCIE SÚČASNEJ HUDBY„;  

→ koncepcia implementácie umeleckého a výskumného programu do pedagogického 

procesu. 

 

 



 
 

Výučba predmetov v bakalárskom študijnom programe Interpretačné umenie: 

→ Komorná hra  

→ Interpretačná prax v netradičných zoskupeniach  

→ Hra z listu 

 

Požiadavky na obsadenie pracovného miesta v oblasti pedagogickej činnosti: 

→ pedagogická prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania  

     v rozsahu minimálne 4 rokov a v kvalite zodpovedajúcej zvyklostiam v odbore  

     UMENIE so zameraním na interpretačné umenie 

→ prax v oblasti uskutočňovania a organizovania umeleckých podujatí v príslušnom 

     odbore na medzinárodnej úrovni. 

              

Požadované doklady pre výberové konanie: 

→ žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením súhlasu na spracovanie   

   osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

→ fotokópia dokladu o získanej kvalifikácii; 

→ štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi; 

→ čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony  

           a bezúhonnosti (v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné 

           predložiť výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace); 

→ čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov; 

→ čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi  

     alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce  

     vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka,  

     s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase (na účely preukázania skutočnosti  

  podľa § 74 ods. 5 zákona o vysokých školách);  

                

Požadovanú dokumentáciu zašle uchádzač v printovej forme. Požadovaná dokumentácia  

k výberovému konaniu musí byť predložená v slovenskom jazyku. Pri dokladoch vydaných  

v inom štáte, ako Slovenská republika, je potrebné priložiť. Rozhodnutie MŠ SR o uznaní 

zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území SR. 

 

Miesto a dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:                              

Akadémia umení, Sekretariát rektora a kvestora, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica  

do 11. 8. 2022. 

 

Termín výberového konania:                                                                    25. 8. 2022  

Predpokladaný deň nástupu do práce:                                                      5. 9. 2022  

Priebeh a forma výberového konania:                                                     pohovor 

__________________________________________________________________________ 



 
 

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia kompletnú požadovanú 

dokumentáciu, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím 

s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. 

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme (t. j. podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých 

škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, podľa počtu rokov praxe a s prihliadnutím na 

výšku úväzku. 

__________________________________________________________________________ 

Žiadosti s požadovanými dokladmi prijíma: 

Akadémia umení, Sekretariát rektora a kvestora, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica  

 

 

 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

rektor 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 11. 7. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ NA OBSADENIE MIESTA 

umelecko-výskumného pracovníka v oblasti výtvarného umenia    

                                                                                                      

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, zastúpená prof. 

MgA. Ing. Michalom Murinom, ArtD., rektorom, v súlade s § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami 

výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie: 

• pracovného  miesta  - umelecko-výskumný pracovník v oblasti výtvarného umenia,  

zaradený na Pracovisku pre vývoj a výskum v oblasti vedy a umenia Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, úväzok 1,00 

 

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1  

Kvalifikačné požiadavky: 

→ ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, aktívna znalosť anglického jazyka, 

→ aktívna grantová a umelecká činnosť, zameraná na vizuálne umenie, minimálne 5 

výstupov na významnej medzinárodnej úrovni, realizovaných po roku 2016. 

Oblasť výskumu: 

→ vizuálne umenie, 

→ Výskumný a umelecký program: RE - KONTEXTUALIZÁCIA HISTORICKÝCH 

ARTEFAKTOV, podprogram ETABLOVANIE MARGINALIZOVANÉHO V KONTEXTE 

SÚČASNÉHO  UMENIA. 

Výučba predmetu: 

→ KRITICKÉ ART FÓRUM – bakalársky študijný program, Intermédiá, digitálne médiá, 

priestorová tvorba  - 4. ročník, 

→ KOLABORATÓRIUM -  magisterský študijný program, Voľné výtvarné umenie,  

1. ročník.  

             

Platové podmienky vedecko-výskumného a umeleckého pracovníka ekvivalent odborného 

asistenta s ukončeným VŠ vzdelaním 3. stupňa určuje príloha č. 5  Nariadenia vlády SR č. 

338/2019 Z. z. , podľa počtu rokov praxe a s prihliadnutím na výšku úväzku. 

 

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu: 

→ prihláška do výberového konania (osobné údaje, pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzač 

uchádza, kontaktná adresa), 

→ profesijný životopis, 



 
→ čestné vyhlásenie o nepôsobení, resp. pôsobení na iných vysokých školách, s uvedením 

rozsahu pracovného úväzku, 

→ kópia vysvedčenia o štátnej skúške, 

→ kópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní; 

→ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

→ výskumno-umelecký projekt, 

→ umelecké portfólio alebo zoznam publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti v printovej  

forme a na dátovom nosiči (CD, USB, ...), 

→ prehľad pedagogickej, resp. umeleckej praxe, s uvedením dĺžky pôsobenia 

 v pedagogických, resp. umeleckých inštitúciách, 

→ koncepcia výučby spracovaná v printovej forme a na dátovom nosiči (CD, USB, ...) 

 

Požadovanú dokumentáciu zašle uchádzač v printovej forme. Požadovaná dokumentácia  

k výberovému konaniu musí byť predložená v slovenskom jazyku. Pri dokladoch vydaných  

v inom štáte, ako Slovenská republika, je potrebné priložiť. Rozhodnutie MŠ SR o uznaní 

zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území SR. 

 

Miesto a dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:                              

Akadémia umení, Sekretariát rektora a kvestora , Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica  

do 11. 8. 2022. 

 

Termín výberového konania:                                                                    25. 8. 2022  

Predpokladaný deň nástupu do práce:                                                      5. 9. 2022  

Priebeh a forma výberového konania:                                                     pohovor 

__________________________________________________________________________ 

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia kompletnú požadovanú 

dokumentáciu, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím 

s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. 

__________________________________________________________________________ 

Žiadosti s požadovanými dokladmi prijíma: 

Akadémia umení, Sekretariát rektora a kvestora, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica  

 

 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

rektor 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 11.7. 2022 


