Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 13.12.2017
Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, prof. Hardoš, prof. Labík, Mgr. art. Šveda, doc. Oparty,
Mgr. art. Harumová Hessová, prof. Smržová, doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Mišíková, Mgr. art. Moláková
Ospravedlnení: doc. Bodingerová
Program:
1. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
2. Zhodnotenie stavu príprav na prijímacie pohovory na ak. rok 2018/19 – Bc. stupňa
3. Informácie prodekanov o činnosti v zimnom semestri
4. Rôzne
1. dňa 15.12.2017 sa uskutoční stretnutie vedenia VŠMU ohľadom strategického plánu rozvoja VŠMU
na najbližšie roky.
2. Prodekanka K. Moláková: informovala, že celkove prišlo 238 prihlášok na štúdium Bc. stupňa na ak. rok
2018/19. Termíny prijímacích skúšok v jednotlivých ateliéroch sú už určené v Časovej organizácii ak. roka.
-otázky z ateliérov do testov na prijímacie skúšky je potrebné poslať prodekanke Molákovej do 15.1.2018.
3. Prodekanka B. Harumová Hessová: do 30.1.2018 je potrebne nahlásiť z ateliérov návrhy na najlepší
školský film za rok 2017 na cenu CILECT PRICE.
- do 31.12.2017 je treba nahlásiť dvoch študentov, ktorí sa v apríli 2018 zúčastnia výmenného programu v Číne.
- SFTA organizuje 11.1.2018 povianočné premietanie filmov, kde budú premietané úspešné filmy študentov
našej fakulty
Prodekan Oparty: výroba filmov a cvičení v tomto ak. roku je pripravená. Po organizačnej stránke je celkovo
zostavených 78 štábov, tak isto je výroba zabezpečená aj po finančnej stránke.
-v súčasnej dobe sa dokončujú práce na objednávke MV SR- ide o dva publicistické filmy Ateliéru
dokumentárnej tvorby, na ktorých sa podieľajú aj študenti iných ateliérov našej fakulty.
Prodekan Hardoš: v tomto roku sa zrealizovalo množstvo nákupov techniky pre ateliéry FTF. Ďalšie
požiadavky na nákup techniky v roku 2018 prerokuje na svojom zasadaní v januári 2018 Technologická komisia
a určí si priority nákupu.
Prodekanka K. Moláková: záverečné práce v systéme AIS sú zadané, požiadala ešte o prípadné doplnenia.
- za rok 2016 máme ako fakulta v systéme CREUČ 540 verifikovaných zápisov
- vyučovanie v zimnom semestri končí 15.12.2017, skúšobné obdobie bude od 8.1. do 2.2.2018.
Letný semester začína 12.2.2018
Dekan prof. Šulaj zhodnotil rok 2017 ako úspešný z finančného hľadiska. Zlepšila sa technická vybavenosť
fakulty. Zároveň požiadal pedagógov o jej intenzívnejšie využívanie pri práci so študentmi. Apeloval na
vedúcich ateliérov, aby častejšie organizovali spoločné stretnutia pedagógov a študentov a tak spoločne riešili
prípadné problémy v ateliéroch.
-v roku 2018 je potrebné organizačne doriešiť „ŠTÚDIO FTF“ ktoré bude profesionálne zabezpečovať výrobu
školských filmov. Najväčší problém pri realizácii tohto projektu je nedostatok priestorov na fakulte. Jednou
z možností je aj prenájom priestorov v externom prostredí
-dekan FTF predložil Kolégiu návrh na zmenu termínu konania Filmového festivalu „Áčko“ na začiatok letného
semestra, vo februári. Kolégium tento návrh odsúhlasilo.
4. Rôzne:
- prof. Ďuriš navrhol zvážiť prípadnú spoluprácu so Sliezskou univerzitou v Katoviciach v Poľsku
- prof. Mojžiš upozornil, že spoločné cvičenie II. ročníka z ateliérov kamery, réžie, strihu a zvuku – televízna
inscenácia, je časovo príliš dlhé a zasahuje do rozvrhu iných odborných predmetov. Prof. Hardoš navrhol
realizovať tieto cvičenia v dňoch piatok, sobota, nedeľa, pod dohľadom televízneho technika z externého
prostredia.
Ďalšie termíny Kolégia dekana FTF: 17. januára, 14. februára, 14. marca, 18. apríla, 23. mája, 27. júna 2018
V Bratislave, 13.12.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

