Zápisnica zo schôdze AKADEMICKÉHO SENÁTU FTF VŠMU zo dňa 8.6.2017
Prítomní: prof. Ján Ďuriš, ArtD., Mgr. Eva Filová, Mgr. Jana Keeble, doc. Robert Kirchhoff, ArtD.,
doc. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Erik Panák, ArtD., prof. Stanislav Párnický, Mgr.art. Patrik Pašš
ml., ArtD., doc. Maroš Šlapeta, ArtD., doc. Leo Štefankovič, ArtD., Peter Hoferica, Juliana
Horváthová, Robert Nichta, Marcela Žgančíková
Hostia: prof. Ondrej Šulaj, Ing. Elena Horváthová, Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
Predseda senátu predložil na schválenie nasledovný program zasadania:
12345-

Prerokovanie študijných plánov
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení FTF za rok 2016
Prerokovanie a schválenie predloženého rozpočtu za rok 2017
Rôzne

Program bol aklamačným hlasovaním jednohlasne prijatý.

1. Prerokovanie študijných plánov:
Členovia senátu prerokovali študijné plány pre akademický rok 2017/18 v jednotlivých študijných
programov a študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia na FTF VŠMU v Bratislave za účasti
zástupcov ateliérov a prodekanky pre štúdium a vzdelávanie FTF VŠMU, Mgr. art. Kataríny
Molákovej, ArtD.. Ateliéry predstavili úpravy v študijných plánoch 3. bakalárskych ročníkov, ktoré
boli vykonané v súlade so zmenami po komplexnej akreditácii VŠ z roku 2014, ako aj menšie úpravy
v skladbe výberových predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni. Hlavnými zásadami pri
tvorbe študijných plánov bolo dodržanie platnej legislatívy.
Následne senát prijal nasledovné uznesenie k bodu 1: Senát berie na vedomie počtom hlasov 14 zo 14
študijné plány FTF VŠMU v Bratislave pre ak. rok 2017/18 v dennom bakalárskom, magisterskom
a dennom aj externom doktorandskom stupni štúdia v nasledovných študijných programoch:
scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu (študijné plány scenáristika filmu, réžia hraného
filmu, réžia dokumentárneho filmu), kameramanská tvorba a vizuálne efekty (študijné plány
kameramanská tvorba, vizuálne efekty), strihová a zvuková skladba (študijné plány strihová skladba,
zvuková skladba), animovaná tvorba, produkcia audiovizuálneho umenia a audiovizuálne štúdiá.
Počet za: 14, Počet proti: 0, Zdržal sa: 0
2. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti za rok 2016.
Po krátkej rozprave sa stručne prešli jednotlivé rozpočtové položky. V rozprave bola
vyzdvihnutá bohatá účasť filmov a študentov na podujatiach, ich aktivity, úspechy
pedagógov a celková činnosť školy. Dekan fakulty prof. Ondrej Šulaj zároveň informoval
o vývoji finančnej situácii počas školského roku 2016/17 pričom vyzdvihol vzájomnú
spoluprácu fakúlt na ozrejmení umeleckých výkonov v rámci systému CREUČ, ktoré
prinieslo do rozpočtu navýšenie financií, čo následne umožnilo niektoré investičné
aktivity a zvýšenie finančnej účasti FTF pri výrobe študentských filmov.

Následne senát hlasoval o schválení Výročnej správy o činnosti za rok 2016.
Uznesenie k bodu 2: Aklamačným hlasovaním senát jednohlasne schválil Výročnú správu o činnosti
v znení ako bola predložená.
Počet za: 14, Počet proti: 0, Zdržal sa: 0

3. Výročnej správy o hospodárení FTF za rok 2016:
Pri prerokovaní správy o činnosti tajomníčka fakulty Ing. E. Horváthová vysvetlila
schému, podľa ktorej sa posudzovali jednotlivé kritériá a následne dekan fakulty prof. O.
Šulaj informoval o niektorých zmenách, ktoré umožnilo dodatočné navýšenie rozpočtu
Ministerstvom školstva v zmysle rozšírenia výšky pedagogických úväzkov, materiálových
investícií do strižní, do rekonštrukcie priestorov (vybudovanie bufetu, vybudovanie
zasadačky) a zároveň vytvorenie rezervy na pôde FTF aj rektorátneho pracoviska VŠMU.
Z hľadiska investícií bol veľkým investičným vkladom DCP projektor a rekonštrukcia
zvuku v kinosále, čím fakultné kino nadobudlo profesionálne, špičkové parametre.
Záverom správa konštatovala, že hospodárenie prinieslo kladný hospodársky výsledok
v sume: 94 858 eur, ktorý v zmysle zákona prešiel do rezervného fondu.
Následne senát hlasoval o schválení Výročnej správy o hospodárení FTF za rok 2016.
Uznesenie k bodu 3: Aklamačným hlasovaním senát schválil Výročnú správu o hospodárení FTF
v znení ako bola predložená.
Počet za: 13, Počet proti: 0, Zdržal sa: 1
4. Prerokovanie a schválenie predloženého rozpočtu za rok 2017:
Predpokladaný rozpočet Filmovej a televíznej fakulty po prerozdelení rektorátom a AS VŠMU na
fakulty predpokladá v dotačnej činnosti 1 904 278 eur z MŠ SR, z príjmového účtu FTF 45 000 eur
a z grantových účtov 71 627 eur a z podnikateľskej činnosti 6 000 eur. Celkový rozpočet fakulty je
2 026 905 eur na úrovni z čoho v školskom roku 2016/17 (letný semester) sa vyčerpalo cca. 30%
rozpočtových položiek, čo umožňuje fakulte zintenzívniť niektoré služby pre študentov (postupné
zriadenie filmového štúdia, nárast prostriedkov na študentské filmy ako aj navýšenie čiastkových
úväzkov niektorých pedagógov). Z hľadiska čerpania je hospodárenie nastavené tak, aby na záver
kalendárneho roka vznikol prebytok 222 247 eur.
V rámci čerpania rozpočtu členovia AS FTF VŠMU diskutovali o problematike finančného využitia
účelovej dotácie pre špičkové tímy ATF a VFX, ktorých vyčerpanie musí prebehnúť do konca
kalendárneho roka 2017. Predseda AS FTF VŠMU prof. Párnický vyzval k zodpovednému prístupu
v čerpaní grantu v zmysle maximálneho využitia finančných prostriedkov na ich využitie pre
špecifické umelecké a vedecké výstupy oboch špičkových tímov na fakulte. S každým z vedúcich
tímov sa individuálne stretne za účelom prediskutovania problematiky.
Po rozprave senát pristúpil ku hlasovaní o prijatí návrhu rozpočtu na rok 2017.

Uznesenie k bodu 4: Rozpočet FTF VŠMU na rok 2017 bol aklamačným hlasovaním schválený
nasledovne: za počtom hlasov 13, proti: 0, zdržal: 1.
5. Rôzne
1. Členovia senátu zobrali na vedomie list podpredsedu senátu za študentskú komoru Olivera
Melicherčíka, ktorým členov senátu oboznámil s prerušením štúdia. Vzhľadom na skutočnosť,
že ďalšie zasadanie senátu sa uskutoční v šk. roku 2017/18 doplňujúce voľby senát
zorganizuje začiatkom októbra 2017. Potom si členovia študentskej komory zvolili novú
podpredsedkyňu AS (za študentskú komoru AS), ktorou sa stala Juliana Horváthová.
2. V rámci rôzneho predložil prof. Ondrej Šulaj členom senátu návrh na organizačnú schému
ŠTÚDIA FTF, ktorého štruktúra bude môcť byť na základe vznikajúcich možností postupne
vybudovaná v nasledujúcich rokoch. Toto ŠTÚDIO má zabezpečiť profesionálnejšiu výrobu
študentských filmov a priblížiť tak realizačné možnosti na Filmovej a televíznej fakulte
v Bratislave sesterskej pražskej FAMU. Tento cieľ patrí do strednodobých zámerov rozvoja
fakulty.

Vzhľadom na význam tohto kroku členovia akademického senátu prijali toto rozhodnutie vedenia
fakulty a následne hlasovali za schválenie novej štruktúry.
Uznesenie k bodu 5: Organizačná schéma ŠTÚDIA FTF bola aklamačným hlasovaním schválený
nasledovne: za počtom hlasov 14, proti: 0, zdržal: 0.

V Bratislave, 12.6.2017
Zapísala: Mgr. Jana Keeble.......................................................

Zápisnicu overil: Prof. Stanislav Párnický........................................................................

Príloha: Prezenčná listina AS FTF VŠMU

