
 

 

 

 

Výsledné poradie uchádzačov z výberového konania  

na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov  

na Fakulte múzických umení AU BB  

konaného 7. a 8. septembra 2021 
 

 

 

→ výberové konanie 7. septembra 2021 

Pracovné 

miesto 
Uchádzač Katedra 

Získané 

bodové 

hodnotenie 

Výsledok výberového konania 

odb. asistent 

72 

27 

61 

 

teoretických predmetov 

264 

240 

287 

prešiel výberovým konaním 

prešiel výberovým konaním 

prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 403 vokálnej interpretácie 276 prešiel výberovým konaním 

asistent 416 vokálnej interpretácie  288 prešiel výberovým konaním 

docent 77 vokálnej interpretácie 356 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 92 vokálnej interpretácie 364 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 23 orchestrálnych nástrojov 392 prešiel výberovým konaním 

profesor 90 orchestrálnych nástrojov 333 prešiel výberovým konaním 

profesor 5 kompozície a dirigovania zboru 296 prešiel výberovým konaním 

docent 13 kompozície a dirigovania zboru 342 prešiel výberovým konaním 

asistent 43 vokálnej interpretácie 337 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 21 teoretických predmetov 253 prešiel výberovým konaním 

lektor 348 teoretických predmetov 260 prešiel výberovým konaním 

lektor 385 klavírnej spolupráce 313 prešiel výberovým konaním 

lektor 75 klavírnej spolupráce 204 prešiel výberovým konaním 

asistent 15 vokálnej interpretácie 347 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 161 vokálnej interpretácie 294 prešiel výberovým konaním 

 

 

 

 

  



 

Pozn.: 

Pracovné miesto bude obsadené uchádzačom, ktorý získal vyššie bodové hodnotenie  
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→ výberové konanie 8. septembra 2021 

Pracovné 

miesto 
Uchádzač Katedra 

Získané 

bodové 

hodnotenie 

Výsledok výberového konania 

lektor 11 teoretických predmetov 260 prešiel výberovým konaním 

lektor 90 vokálnej interpretácie 358 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 311 vokálnej interpretácie  241 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 17 vokálnej interpretácie 358 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 340 klávesových nástrojov 288 prešiel výberovým konaním 

asistent 9 vokálnej interpretácie 324 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 81 orchestrálnych nástrojov 299 prešiel výberovým konaním 

docent 98 orchestrálnych nástrojov 324 prešiel výberovým konaním 

docent 285 orchestrálnych nástrojov 399 prešiel výberovým konaním 

docent 302 orchestrálnych nástrojov 387 prešiel výberovým konaním 

profesor 85 orchestrálnych nástrojov 342 prešiel výberovým konaním 

lektor 402 vokálnej interpretácie 327 prešiel výberovým konaním 

lektor 397 vokálnej interpretácie 298 prešiel výberovým konaním 

odb. asistent 52 vokálnej interpretácie 281 prešiel výberovým konaním 

 

Banská Bystrica 9. 9. 2021 

 

 

doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., v. r. 

predsedníčka výberovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


