Zápisnica zo schôdze AKADEMICKÉHO SENÁTU FTF VŠMU zo dňa 23.4.2018
Prítomní: Mgr. Eva Filová, Mgr. Jana Keeble, doc. Robert Kirchhoff, ArtD., doc. Štefan
Komorný, ArtD., prof. Stanislav Párnický, Mgr.art. Patrik Pašš ml., ArtD., doc. Maroš
Šlapeta, ArtD., doc. Leo Štefankovič, ArtD., Juliana Horváthová, Robert Nichta,
Ospravedlnení: prof. Ján Ďuriš, ArtD., Mgr. Erik Panák, ArtD., Marcela Žgančíková, Peter
Hoferica
Hostia: prof. Ondrej Šulaj
Predseda senátu predložil na schválenie nasledovný program zasadania:
1.Informácia - výročná správa dekana FTF VŠMU za rok 2017
2. Vypísanie doplňujúcej voľby jedného člena senátu do študentskej komory AS FTF
VŠMU
3. príprava volieb dekana FTF VŠMU - Možnosť otvorenia kandidatúry dekana
externému prostrediu.
4. Rôzne:
4a- Návrh doc. Kirchhoffa, mail zo dňa 16.4., bod o spresnenie produkcie a koprodukcie
študentských filmov s externým producentským prostredím.
4b- V zmysle návrhu predsedu Technologickej komisie FTF VSMU prof. Jozefa Hardoša
a so súhlasom dekana FTF VSMU prof. Ondreja Šulaja doplnenie technologickej komisie
o týchto členov:
Mgr. Vladimir Slaninka
Mgr. art. Marian Villaris
Mgr. art. Viktor Krivosudský
Jakub Jágerský
Program bol aklamačným hlasovaním jednohlasne prijatý.
Bod 1.: Pán dekan predstavil podklady pre výročnú správu za FTF VŠMU.
- Rekapitulácia pôsobenia:
- Dlhodobá koncepcia redukcie počtu študentov z 350 na 260 – 280 študentov. Výsledkom je
vytváranie proporčných filmových štábov a fungovanie a spolupráca ateliérov. Aktuálne
máme rozbehnutých 70 filmových štábov.
- Zamestnanecká politika fakulty smerovala k nárastu celých úväzkov pre generáciu mladších
pedagógov čo prinieslo zvýšenie umeleckých výkonov fakulty. (CREUČ, CREPČ).
- Vyzdvihol grantovú a publikačnú činnosť školy v roku 2017. Publikačnú činnosť v roku
2017 tým, že sa umožnilo vedeckým pracovníkom pôsobiacim na fakulte obmedzením počtu
vyučovacích hodín umožniť tvorbu rozsiahlejších vedeckých štúdií a monografií.
- Zahájilo sa zlúčenie 3 vedeckých odborov jednotlivých fakúlt do jedného vedného odboru,
ktorý sa bude ďalej deliť na tri vedecké smery, pričom zostane zachovaná autonómia katedier.

- Z hľadiska umeleckej činnosti študentov sa dosiahli takisto mimoriadne výsledky
v domácich aj zahraničných festivaloch a prehliadkach.
- Rovnako sa zvýšila aktivita pedagógov pri rôznych pedagógov.
Finančná časť správy:
- Nárast pri rozpočtových kapitolách v rokoch 2017 a 2018.
- Pri tvorbe rozpočtu počet študentov nie je rozhodujúci (30%), zbytok je výkon fakulty
(granty, výkonnostné parametre pedagógov a študentov, CREUČ a ostatné kritéria). Došlo
k zvýšeniu kvality výkonov.
- V rozpočte zvyšujeme položku na študentskú tvorbu - (100 000 eur).
- V rozpočte zvyšujeme položku na technologický rozvoj.
Vízie:
- Nateraz nedostatočné priestory by sa dali rozšíriť vybudovaním výrobného centra, ktoré by
umožnil prenájom priestorov na Zochovej ulici. Zvažuje sa aj možnosť presunu festivalového
oddelenia, prípadne vytvorenie marketingového oddelenia.
Zároveň sa pripravuje verejné výberové konanie na riaditeľa výrobného centra. Uvažuje sa aj
o dostavbe administratívnej budovy v priestoroch na Svoradovej čo by umožnilo presun
teoretických predmetov a administratívnych pracovísk.
- Nárast celkového rozpočtu fakulty umožňuje aj ďalšie investície do zabezpečenia ateliérov.
2. - Vypísanie doplňujúcej voľby člena senátu do študentskej komory AS FTF
VŠMU
-

Volebná komisia bude pracovať v zložení: Patrik Pašš ml., Juliana Horváthová
a Richard Nichta a do 10 dní zabezpečia vypísanie doplňujúcich volieb do študentskej
komory AS FTF VŠMU.

Bod 2 sa formou aklamačného hlasovania jednohlasne prijal.
3. - príprava volieb dekana FTF VŠMU
Úprava zásad volieb a určenie termínu na predloženie kandidátov.
V diskusii sa preberal Rokovací Poriadok Akademického Senátu Filmovej
a Televíznej Fakulty kde v: Článku 9 sú definované zásady volieb dekana fakulty. Po
rozsiahlej diskusii na návrh Doc. Róberta Kirchhoffa sa v príslušnom článku upravil
odsek 2 nasledovne
Vypustila sa formulácia: „Je pedagógom FTF VŠMU najmenej päť rokov“
a ponechalo sa nasledujúce znenie:
„Na funkciu dekana môže kandidovať fyzická osoba, ktorá ma ukončené
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Je významným odborníkom z oblasti,
v ktorej fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu
tvorivú činnosť.“

Následne sa táto úprava prijala formou hlasovania.
Za: 6 ( Mgr. Jana Keeble, doc. Robert Kirchhoff, ArtD., doc. Štefan Komorný, ArtD., prof.
Stanislav Párnický, Juliana Horváthová, Robert Nichta)
Proti: 3 (Mgr. Eva Filová, Mgr.art. Patrik Pašš ml., ArtD., doc. Leo Štefankovič, ArtD.)
Zdržal sa: 1 (doc. Maroš Šlapeta, ArtD.),

-

Následovne vychádzajúc z Rokovaciu Poriadku po diskusii AS FTF VŠMU rozhodol
o vypísaní volieb na funkciu dekana Filmovej a televíznej fakulty VŠMU:
1. Návrhy kandidátov na pozíciu dekana FTF VŠMU môžu členovia akademickej
obce predkladať v písomnej forme v zmysle znenia Článku 9 Rokovacieho
poriadku Akademického Senátu FTF VŠMU do 21.5.2018 v nasledujúcej forme,
pričom súčasťou každého návrhu musí byť:
Písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou
Štrukturovaný životopis kandidáta
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
2. K samotným voľbám si kandidát pripraví: „Projekt koncepcie riadenia a rozvoja
fakulty na celé volebné obdobie (4 roky)“.

Termín predkladania návrhov a ich formu senát odhlasoval aklamačným hlasovaním a bol
prijatý jednohlasne.
4. Rôzne:
4a- Návrh doc. Kirchhoffa, mail zo dňa 16.4., - bod o spresnenie produkcie a koprodukcie
študentských filmov s externým producentským prostredím.
K bodu po diskusii sa uznieslo, že tento návrh musí byť podrobnejšie spracovaný, pričom
doc. Kirchhoff na nasledujúce zasadanie predloží rozpracovaný návrh.
4b- V zmysle návrhu predsedu Technologickej komisie FTF VSMU prof. Jozefa Hardoša
a so súhlasom dekana FTF VSMU prof. Ondreja Šulaja sa doplňuje technologická
komisieao týchto členov:
Mgr. Vladimir Slaninka
Mgr. art. Marian Villaris
Mgr. art. Viktor Krivosudský
Jakub Jágerský
Aklamačným hlasovaním bol návrh jednohlasne prijatý.

Ďalšie zasadanie AS FTF VŠMU sa uskutoční dňa 28.5.2018 o 13:00 hod.

V Bratislave, 23.4.2018

Zapísala: Mgr. Jana Keeble.......................................................

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

Zápisnicu overil za študentskú komoru AS FTF VŠMU: Richard Nichta..........................................

Príloha: Prezenčná listina AS FTF VŠMU

