Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 18.1.2017

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, prof. Smržová, prof. Mayerová, doc. Mišíková,
doc. Gubčová, doc. Oparty, prof. Hardoš, prof. Labík, prof. Šulík, Ing. Horváthová,
Ospravedlnení: prof. Ďuriš, Mgr. art. Moláková, Mgr. art. Šveda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
Úlohy na január pre ateliéry a katedry FTF
Dotácia z MŠ na rok 2017
Koncepcia vyučovania jazykov na FTF
Nová štruktúra výrobného centra FTF
Výročná správa za rok 2016
Prijímacie skúšky doktorandského stupňa štúdia na rok 2017/18
Rôzne

1. Dekan FTF profesor Šulaj informoval prítomných:
-vedenie VŠMU rozhodlo o odmene pre všetkých zamestnancov vo výške 30% zo základného platu.
Odmena bude vyplatená vo výplate za mesiac december 2016,
- bola podpísaná nová Kolektívna zmluva VŠMU na rok 2017, jej celé znenie je zverejnené na
webovej stránke VŠMU, v časti Odborová organizácia,
2. Dekan FTF požiadal vedúcich ateliérov/katedier, aby venovali pozornosť blížiacim sa klauzúrnym
skúškam zimného semestra a následne prijímacím pohovorom Bc. stupňa štúdia. Zároveň ich požiadal
o individuálne stretnutia, kde predložia svoje požiadavky o personálnom a technickom zabezpečení
ateliérov, o výške úväzkov, o ďalšej perspektíve a stabilizácii pedagógov na fakulte.
3. Celková dotácia MŠ pre VŠMU na rok 2017 je vo výške 6.967 825,- eur. Z tejto sumy bude
vychádzať tvorba rozpočtu VŠMU na rok 2017.
4. Dekan FTF informoval kolégium o návrhu novej koncepcie vyučovania jazykov na fakultách
VŠMU. Jednou z možností je priamo na fakulte zamestnať pedagógov – jazykárov, podľa
konkrétnych požiadaviek fakúlt.
5. Dekan FTF oboznámil kolégium, že vedenie FTF pripravuje návrh novej štruktúry „Výrobného
centra FTF“. Jedná sa o spojenie viacerých oddelení do jedného celku, ktoré sa bude podieľať na
výrobe školských filmov.
6. Výročná správa o činnosti FTF VŠMU, sa bude vyplňovať podľa vynovenej osnovy a bude jednotná
pre všetky fakulty. Vyplnená výročná správa musí byť odovzdaná na rektoráte VŠMU do 31.3.2017.
Dekan FTF požiadal všetkých, ktorých sa to týka , aby správe o činnosti venovali patričnú pozornosť.

7. Dekan FTF požiadal vedúcich ateliérov, aby do 20.1.2017 doručili na dekanát návrhy tém
doktorandského štúdia v akademickom roku 2017/18. Témy musia byť zverejnené na webovej stránke
školy do 31.1.2017.
-28 Rôzne:
-FTF VŠMU navrhuje v rámci festivalu „Týždeň slovenského filmu“ odovzdávať „Cenu Petra
Mihálika“ pre významných filmových vedcov a kritikov. Jedným z garantov tejto ceny by bola FTF
VŠMU.
- doc. Oparty informoval, že študenti majú problémy so získavaním podpisov na Výrobné listy
v rámci Produkčného systému FTF. Kolégium navrhuje riešiť túto situáciu výrobnými poradami, kde
sa stretnú celé štáby a príslušní pedagógovia. Zvolávať a organizovať tieto porady bude v kompetencii
prodekana pre výrobu doc. Opartyho.
-prof. Hardoš informoval, že VŠMU dostalo z MŠ SR dotáciu vo výške 300.000 eur na realizáciu
Artotéky, ktorá bude slúžiť na archiváciu študentských filmov troch umeleckých vysokých škôl:
Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Termíny Kolégia dekana v roku 2017:
15. február, 15. marec, 12. apríl, 17. máj, 28. jún 2017

V Bratislave, 18.1.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

