Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 11.10.2017
Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, doc. Oparty, prof. Smržová, doc. Bodingerová,
prof. Labík, Mgr. art. Moláková, Mgr. art. Harumová Hessová, doc. Gubčová, doc. Mišíková
Ospravedlnení: Ing. Horváthová, prof. Hardoš, prof. Ďuriš, Mgr. art. Šveda
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Edičná činnosť FTF VŠMU
3. Informácia o príprave a organizácii festivalu „Áčko“
4. Agenda prodekanov
5. Rôzne
1. Dekan FTF prof. Šulaj informoval:
- vedenie VŠMU plánuje zadať vypracovanie štúdie na novú budovu VŠMU cez Komoru architektov.
Filmová a televízna fakulta chce v budúcnosti využiť získané priestory pre vyučovanie teoretických predmetov
ateliérov réžie, kamery, dokumentu, vedy a scenáristiky
- v zmysle nových Zásad parkovania VŠMU na dvore Zochova 1, boli 3 parkovacie miesta pre FTF pridelené:
prof. Hardošovi, p. Gašparcovej, Mgr. J. Mihokovej
- od októbra 2017 budú gastrolístky poskytované spätne za predchádzajúci mesiac výlučne v prípade, že
zamestnanec bol počas predchádzajúceho mesiaca celý mesiac PN, respektíve mal celý mesiac dovolenku
2. Dekan informoval o činnosti Edičnej komisie FTF VŠMU. Upozornil, aby sa komisii predkladali primerane
pripravené projekty, aby sa ich realizácia mohla uskutočniť ešte v danom roku.
3. V dňoch 18.-21.10.2017 sa uskutoční v priestoroch FTF Festival študentských filmov „Áčko“
4. Prodekan Oparty: informoval o zostavovaní štábov pre realizáciu absolventských Bc. a Mgr. projektov.
Projekty budú posudzované komisiou: dekan, prodekani FTF a vedúci realizačných ateliérov, v troch etapách:
1. termín koncom októbra /len komisia/
2. termín v polovičke novembra, 2 týždne pre termínom podávania grantov na AVF /komisia, zodpovední
pedagógovia a členovia štábov/
3. začiatkom februára, kde sa rozhodne, ktorý projekt bude zrealizovaný v tomto ak. roku a ktorý
až v nasledujúcom /na základe konkrétnych realizačných podmienok a termínov/ /komisia,
zodpovední pedagógovia a štáby/
Prodekanka Moláková: dňa 10.11.2017 sa na FTF uskutoční Deň otvorených dverí, konzultácie k prijímacím
skúškam a workshopy ateliérov. Je potrebné nahlásiť pedagógov a študentov, ktorí budú tieto akcie na katedrách
zabezpečovať.
-Štipendijná komisia FTF VŠMU prehodnotí nároky študentov na prospechové štipendiá v zmysle
Štipendijného poriadku FTF. Návrhy na mimoriadne štipendiá pre študentov za reprezentáciu školy je potrebné
zaslať prodekanke Molákovej
Prodekanka Harumová Hessová: požiadala, aby zahraniční študenti v rámci ERASMU boli pri výrobe
školských filmov zaradení do štábov k našim študentom,
-Prebieha 2.kolo výberu študentov na Erasmus+
- na študijný pobyt v letnom semestri 2017/18, prihlášky do 16.10.2017
- na pracovnú stáž v akademickom roku 2017/18 – prihlášky do 30.10.2017
5.Rôzne:
-rektorát VŠMU zaslal na fakulty návrh „Zásad administrácie grantov“ na pripomienkovanie. Nakoľko k tejto
téme vzniklo veľa pripomienok a návrhov, dekan poveril grantovú manažérku FTF Mgr. Keeble, aby
pripomienky zhromaždila. Po ich vzájomnej konzultácii, následne dekan FTF odovzdá materiál vedeniu VŠMU
na zapracovanie do pripravovanej smernice
Ďalšie termíny Kolégia dekana FTF: rok 2017: 15. novembra, 13. decembra,
rok 2018: 17. januára, 14. februára, 14. marca, 18. apríla, 23. mája, 27. júna,

V Bratislave, 11.10.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

