Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 18. 4. 2018
Prítomní: prof. Šulaj, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, prof. Hardoš, prof. Labík, doc. Oparty,
Mgr. art. Harumová Hessová, prof. Smržová, doc. Gubčová, prof. Ďuriš, Mgr. art. Moláková,
doc. Mišíková, Mgr. art. Šveda, doc. Bodingerová, Ing. Horváthová
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Informácie prodekanov FTF
3. Pripravovaná novela Vysokoškolského zákona
4. Informácia o pripravovanej publikácii k 70. výročiu VŠMU
5. Účasť pedagógov a študentov FTF na festivale v Poľsku
6. Rôzne
1. dekan FTF prof. Šulaj informoval:
- o dodatku k Smernici o školnom a poplatkoch. Dodatok sa týka aktivizácie čipových kariet.
- na tlačive „Povolenie vstupu do budovy“ pre študentov, ktorí využívajú odborné pracoviská v noci a počas
víkendov, musí byť uvedené aj meno zodpovedného pedagóga a jeho telefónne číslo.
-informoval o aktuálnej situácii pri čerpaní finančných prostriedkov na granty v súvislosti so schémou de
minimis. V roku 2018 môže VŠMU uzatvoriť zmluvy vo výške 49 100 €. Momentálne schválené projekty na
FPU činia čiastku 28 500 €, teda voľné prostriedky ostávajú vo výške 20 600 €. Dekani navrhujú, aby na
schválené projekty boli zmluvy podpísané a voľné prostriedky sa rozdelili nasledovne: FTF 7 000 €, DF 6 800 €
a HTF 6 800 €. Znamená to, že fakulty budú v prípade schválenia ďalších projektov musieť korigovať
požadovanú čiastku a dofinancovať projekty z vlastných zdrojov.
Pre nasledujúci rok 2019 sa uvoľní objem financií vo výške 95 700 €.
Aktuálne otvorené výzvy MŠ SR pre projekty KEGA a VEGA, ktoré je potrebné podať do 27.4.2018 nespadajú
do štátnej pomoci de minimis.
2. doc. J. Oparty: všetky projekty Bc. a Mgr. záverečných prác sa už realizujú. Na základe žiadosti štábu, je
možné v odôvodnených prípadoch, z finančnej rezervy určenej na tieto účely, navýšiť rozpočet na výrobu filmu.
Zároveň požiadal vedúcich projektov o dôslednejšiu kontrolu pri zúčtovaní nákladov na výrobu študentských
filmov.
prof. J. Hardoš: informoval o školení študentov na obsluhu technologického zariadenia strižni
Mgr. art. K. Moláková: termíny na prijímanie prihlášok na prijímacie konanie na Mgr. stupeň je do 25.4.2018
a na ArtD. stupeň do 9.5.2018.
- v súčasnej dobe prebieha prihlasovanie našich študentov na záverečné štátne skúšky
Mgr. art. B. Harumová Hessová: v dňoch 30.4. – 3.5. sa uskutoční v Českom a Poľskom Těšíne prehliadka
filmov „Kino na hranici“. Z našej fakulty sa prehliadky zúčastnia: prof. Šulaj, doc. Gubčová, Mgr. art.
Harumová Hessová, Mgr. art. Bebjak, Mgr. art. Vojtek a študenti.
3. Pripravovaná novela Vysokoškolského zákona navrhuje:
- zmenu vkladania záznamov do systému CREUČ- vkladanie záznamov by malo byť umožnené aj študentom
- možnosť študentom prekročiť štandardnú dĺžku štúdia o 1 rok bez úhrady školného
4. Na prípravu publikácie k 70.výročiu VŠMU bola na FTF zostavená redakčná rada v zložení: prof. Paštéková,
prof. Mayerová, doc. Ditrichová, doc. Gubčová, doc. Komorný, Mgr. art. Borušovičová, Mgr. art. Balko, ktorá
bude zodpovedná za finalizáciu časti publikácie o FTF.
5. Rôzne: doc. Mišíková informovala o Študentských konfrontáciách, ktoré sa uskutočnia 27. 4. 2018 (dokument)
v kinosále a 4. 5. 2018 (hraná réžia) v Barcu
- dekan FTF poďakoval prodekanke K. Molákovej za jej prácu pri vkladaní záznamov do systému CREUČ, ktorá
bola aj zo strany komisie CREUČ hodnotená veľmi pozitívne
- doc. Bodingerová informovala, že dňa 27. 4. 2018 sa v Ateliéri dramaturgie a scenáristiky uskutoční
„Scenáristický deň“.
Ďalšie termíny Kolégia dekana FTF: 23. mája, 27. júna 2018
Bratislava, 18.4.2018
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

