Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 12.4.2017

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

Program:

1. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
2. Informácie prodekanov o chystaných aktivitách na FTF
3. Rôzne

1. prof. Šulaj informoval o finančnej situácii na VŠMU v tomto roku. Oproti minulému roku sa finančná
situácia na VŠMU a tak isto na FTF výrazne zlepšila. VŠMU okrem financií z rozpočtu získala aj dotácie
z MŠ SR na podporu projektov KEGA, VEGA, na rozvojový projekt zvyšovania kvality VŠ vzdelávania
prostredníctvom projektu Internacionalizácia, na podporu rozvojového projektu kino KLAP,
z Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu na filmový festival „Áčko“.
- rektorka VŠMU požiadala o vypratanie a uvoľnenie učebne Ateliéru vizuálnych efektov z priestorov
Hudobnej a tanečnej fakulty, nakoľko z hygienického hľadiska nemôžu byť využívané ako učebňa pre
študentov. Učebňa sa presťahuje počas prázdnin do priestorov UPC.
2. prodekanka Moláková informovala o stretnutí administrátorov katedier FTF k štátnym skúškam so
správkyňou AIS2 p. Révayovou,
-prodekan Oparty informoval o termíne konania študentského festivalu „Áčko“ v termíne
18.- 22.10.2017 a o zmenách v štatúte festivalu.
3. Rôzne:
prof. Šulaj požiadal vedúcich ateliérov o väčšiu informovanosť pedagógov a študentov o činnostiach
a akciách týkajúcich sa fakulty.
-

dňa 6.4.2017 sa uskutočnila v Galérii J. Mudrocha v Senici vernisáž výstavy „9. trienále poslucháčov
umeleckých škôl TALENTY“, na ktorej sa prezentujú študenti a pedagógovia Ateliéru animovanej
tvorby.
Dekan prof. Šulaj poďakoval vedúcej ateliéru AT doc. Gubčovej za organizáciu tohto podujatia.

-

prof. Mayerová vyzvala kolégium k zodpovednému prístupu k voľbám do AS FTF VŠMU.

Ďalšie termíny Kolégia dekana v roku 2017: 17. máj, 28. jún 2017

V Bratislave, 12.4.2017
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

