ZÁPISNICA
z Osobitného zasadania AS FTF VŠMU k voľbe dekana FTF VŠMU,
dňa 27.6.2018
_______________________________________________________

Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:
prof. Stanislav Párnický, Mgr. Jana Keeble, doc. Leo Štefankovič, doc. Robert Kirchhoff, ArtD.,
prof. Ján Ďuriš, ArtD., doc. Štefan Komorný, Mgr. Eva Filová, Mgr. Erik Panák, ArtD., Mgr. art.
Patrik Pašš, ArtD., Peter Hoferica, Juliana Horváthová, Marcela Žgančíková, Richard Nichta,
Peter Hoferica, Milan Jurči
Neprítomný: doc. Maroš Šlapeta – ospravedlnený, kandiduje na post dekana

1. Program Osobitného zasadania: Voľba dekana FTF VŠMU v Bratislave
Prof. Párnický: Po skončení Predvolebného zhromaždenia, na ktorom kandidáti prof. Darina
Smržová a doc. Maroš Šlapeta uchádzajúci sa o funkciu dekana predniesli svoje koncepcie
riadenia a rozvoja fakulty na celé nasledujúce volebné obdobie a poskytli odpovede na otázky
členov Akademickej obce sa začína voľba dekana FTF. Priebeh a pravidlá voľby upravuje
článok 7 (body 1 – 13) Štatútu Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v
Bratislave. V prvom kole volieb musí jeden z kandidátov dostať najmenej desať hlasov, aby bol
zvolený, ak sa tak nestane, uskutoční sa druhé kolo volieb, kde stačí na zvolenie dekana
nadpolovičná väčšina hlasov pre jedného z kandidátov.
Volebná komisia v zložení: Patrik Pašš ml. (predseda), Leo Štefankovič, Richard Nichta priniesla
zalepenú volebnú urnu a rozdala hlasovacie lístky s menami dvoch kandidátov: Darina Smržová
a Maroš Šlapeta. Volilo 14 členov AS FTF VŠMU, pätnásty člen M. Šlapeta nevolil, kdeže sám
kandidoval na post dekana.
Predseda volebnej komisie Patrik Pašš ml. upozornil, že hlasovanie bude platné vtedy, ak na
volebnom lístku člen AS FTF VŠMU krížikom uhlopriečne označí voleného kandidáta. Iné
označenie zneplatní hlas, ak sa odovzdá neoznačený lístok znamená to, že člen sa zdržal
hlasovania.
1. kolo volieb
L. Štefankovič skonštatoval, že rozdaných bolo 14 hlasovacích lístkov a do urny bolo
odovzdaných hlasovacích 14 lístkov. Hlasy spočítala volebná komisia a predseda
volebnej komisie P. Pašš ml. vyhlásil, že sa voľby dopadli nasledovne:

Prof. Darina Smržová získala 8 hlasov
Doc. Maroš Šlapeta získal 6 hlasov
Spočítané hlasovacie lístky overil predseda
podpredsedníčka AS FTF VŠMU Jana Keeble.

AS FTF VŠMU S. Párnický a

Predseda AS FTF VŠMU S. Párnický vyhlásil, že ani jeden z kandidátov nezískal
potrebný počet hlasov na zvolenie. Vyhlásil 1. kolo volieb za skončené a vyhlásil 2. kolo
volieb, ktoré sa uskutočnilo po desaťminútovej prestávke.
2.kolo volieb
L. Štefankovič opäť skonštatoval, že rozdaných bolo 14 hlasovacích lístkov a do
znovuzalepenej urny bolo odovzdaných 14 hlasovacích lístkov. Hlasy spočítala volebná
komisia a predseda volebnej komisie P. Pašš ml. vyhlásil, že sa voľby dopadli
nasledovne:
Prof. Darina Smržová získala 9 hlasov
Doc. Maroš Šlapeta získal 5 hlasov
Spočítané hlasovacie lístky overil predseda
podpredsedníčka AS FTF VŠMU Jana Keeble.

AS FTF VŠMU S. Párnický a

Predseda AS FTF VŠMU S. Párnický vyhlásil, že voľby dekana FTF VŠMU prebehli
dvojkolovo a v druhom kole volieb získala prof. Darina Smržová nadpolovičnú väčšinu
hlasov a AS FTF VŠMU ju zvolil na post dekanky FTF VŠMU v Bratislave na nasledujúce
funkčné obdobie.

V Bratislave, 27. 6. 2018
Zapísala: Mgr. Valéria Koszoruová
........................................................
Overili:
…………………………………………
Prof. Stanislav Párnický
predseda AS FTF VŠMU

...........................................................
Mgr. Jana Keeble
podpredsedníčka AS FTF VŠMU

