ZÁPIS Z DODATOČNÉHO HLASOVANIA VUR FTF per rollam
13. 4. 2013
V súlade s Rokovacím poriadkom VUR FTF bola dňa 8. 4. 2013 členom Vedeckej
a umeleckej rady FTF VŠMU odoslaná mailová výzva na hlasovanie per rollam o návrhoch
na oponentov, zahraničných posudzovateľov medzinárodnej úrovne a členov habilitačných
a inauguračných komisií tak, ako boli navrhnuté členmi Návrhovej komisie VUR FTF
s termínom do 13. 4. 2013.
V danom termíne 8.- 13. 4. 2013 hlasovalo 11 členov VUR FTF.
Všetkých členov VUR FTF je 17.
Rokovanie je platné, ak sa ho zúčastní väčšina členov rady.
Rozhodnutie sa prijíma, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov rady. :
Vymenúvacie konanie za profesora :
doc. IGOR VRABEC - strihová a zvuková skladba
Oponenti : prof. PhDr. Václav Macek, CSc. - FTF
prof. Alois Fišárek - FAMO Písek
prof. Ivo Bláha - t.č. na dôchodku, predtým FAMU Praha, Katedra zvukové tvorby
Zahraničný posudzovateľ medzinárodnej úrovne : prof. PhDr. Leoš Faltus - JAMU Brno, Hudobná
fakulta
alternatívy : prof. Juraj Filas - HAMU Praha, Katedra skladby
prof.Marek Kopelent - HAMU Praha, Katedra skladby
prof.Ing. Felix Kormel, DrSc. - FAMU Praha, Katedra
zvukové tvorby
HLASOVANIE :
súhlasím : ............................9 ..............
zdržal/ la som sa : ...............2.............
nesúhlasím : ........................0...............
Oponenti a zahraničný posudzovateľ sú schválení.
Inauguračná komisia : FTF - predseda - prof.PhDr.Jelena Paštéková, CSc./ alternatíva : prof.Vladimír
Balco
prof.PhDr. Jan Bernard, PhD. - FAMU Praha
prof.Jiří Svoboda - Univerzita J.A.Komenského Praha
prof. Karol Weisslechner - VŠVU Bratislava
prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. - Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
HLASOVANIE :
súhlasím : ............................8..............
zdržal/ la som sa : ...............3..............
nesúhlasím : ...................... .0................
Členovia Inauguračnej komisie sú schválení.
_________________________________________________________________________________

Habilitačné konanie :
Ing. JURAJ ĎURIŚ - strihová a zvuková skladba

Oponenti : prof.Patrik Pašš - FTF
doc.Vladimír Godár - FF UK Bratislava
doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. - HAMU Praha, Katedra teorie a dějin hudby
HLASOVANIE :
súhlasím : ........................11..................
zdržal/ la som sa : .............0...............
nesúhlasím : ..................... 0.................
Oponenti sú schválení.
Habilitačná komisia : FTF predseda : prof.PhDr. Jelena Paštéková, CSc. / alternatíva prof.Vladimír
Balco
doc. PhDr.Július Fuják, PhD. - FF UKF Nitra, Katedra kulturológie
prof. Yvetta Kajanová, PhD. - FF UK Bratislava, Katedra hudobnej vedy
HLASOVANIE :
súhlasím : ......................11....................
zdržal/ la som sa : ............0.................
nesúhlasím : ....................0...................
Členovia habilitačnej komisie sú schválení.
_________________________________________________________________________________

Habilitačné konanie :
Mgr. PETER GAVALIER, PhD. - Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá
Habilitačná komisia : prof. PhDr. Jiří Voráč, PhD. - FF Masarykovej univerzity Brno, Ústav filmu a
audiovizuální kultury
/ alternatíva PhDr. Václav Kofroň - odborník z praxe
HLASOVANIE :
súhlasím : .......................10...................
zdržal/ la som sa : ...........1..................
nesúhlasím : ....................0..................
Obidvaja členovia habilitačnej komisie sú schválení /z toho jeden alternatívny/.
_________________________________________________________________________________
Mgr. ROBERT KIRCHHOFF, ArtD. - dokumentárna tvorba
Oponent : doc. Martin Štoll, PhD. - Literární akademie Praha
HLASOVANIE :
súhlasím : ......................... 11.................
zdržal/ la som sa : ...............0..............
nesúhlasím : ...................... 0.................
Oponent je schválený.
_________________________________________________________________________________
MgA. FRANTIŚEK A. BRABEC - FAMO Písek , kameramanská tvorba
Oponent : alternatíva - kameraman Juraj Galvánek – odborník z praxe.
HLASOVANIE :
súhlasím : ...........................11...............
zdržal/ la som sa : .............. . 0...........
nesúhlasím : ....................... 0................

Oponent /alternatívny/ je schválený.
_________________________________________________________________________________

Vymenúvacie konanie za profesora :
doc. INGRID MAYEROVÁ, ArtD. - dokumentárna tvorba
Návrh rozšíriť inauguračnú komisiu o prof. Karola Weisslechnera - VŠVU.
HLASOVANIE :
súhlasím : .......................10...................
zdržal/ la som sa : ............1................
nesúhlasím : .....................0..................
Člen inauguračnej komisie je schválený.
_________________________________________________________________________________
doc. ĽUDOVÍT LABÍK , ArtD. - strihová a zvuková skladba
Návrh rozšíriť inauguračnú komisiu o :
- prof. Karol Weisslechner - VŠVU.
- prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. - Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
HLASOVANIE :
súhlasím : .......................10...................
zdržal/ la som sa : ............1................
nesúhlasím : .................... 0..................
Členovia inauguračnej komisie sú schválení.

V Bratislave 13. 4. 2013

Zapísala : Dagmar Ditrichová

