Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 27.6. 2018

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

Program:
1. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
2. Informácia o výsledkoch z dotazníka študentov FTF
3. Čerpanie rozpočtu VŠMU k 12.6.2018
4. Výučba jazykov na FTF
5. Inventarizácia na FTF
6. Rôzne
7. Zasadanie Ústrednej prijímacej komisie FTF VŠMU – Mgr. stupeň
1. FTF VŠMU podala žiadosť o výnimku pri VO na služby spojené s produkciou a výrobou filmov
- cena stravného lístka sa pre zamestnancov VŠMU zvýšila od 1.5.2018 na 3,60 eura
- promócie absolventov VŠMU sa budú konať dňa 4.7.2018 o 11:00 hod. v novej budove SND, kde budú
študentom FTF za výborné študijné výsledky a reprezentáciu fakulty odovzdané: Cena rektorky – 1 študent,
Cena dekana – 5 študentov
2. Kolégium bolo informované o čiastočných výsledkoch z dotazníka študentov FTF. Podnety, ktoré vyplynuli
z dotazníka sa spracúvajú a budú odprezentované pedagógom a študentom FTF v septembri 2018.
3. Čerpanie rozpočtu VŠMU je stabilné a vyrovnané. FTF VŠMU z rozpočtu na rok 2018 doteraz vyčerpala
okolo 40% v jednotlivých položkách.
4. Na FTF sa v tomto akademickom roku vyučoval iba jeden cudzí jazyk- anglický. Na Katedre jazykov
skonštatovali, že zaradiť všetkých študentov do jednej skupiny je problém, pretože úroveň vedomostí je rôzna.
Kolégium navrhuje otestovať jazykovú znalosť u študentov 1. ročníka a zo začiatočníkov vytvoriť samostatnú
skupinu, ktorá nebude brzdou pre jazykovo zdatnejších študentov.
5. Inventarizácia majetku VŠMU je naplánovaná na mesiac október 2018. Harmonogram termínov FTF nám
bude včas doručený z rektorátu VŠMU.
6. Rôzne:
prodekanka Moláková:
- Štátne skúšky – augustové termíny budú mať vypísané: Bc., Mgr. strihová skladba, zvuková skladba,
animovaná tvorba, Mgr. AV štúdiá, réžia hraného filmu
- Bežné predmety – letné termíny - študenti o 2. opravný termín musia požiadať dekana. Na žiadosti musí byť
aj súhlas vedúceho ateliéru. Template žiadosti je na webe FTF v sekcii Štúdium / Pre študentov. V prípade
záujmu o letný termín treba žiadosť vybaviť do 2. júla 2018.
- Akreditácie: Bc. Scenáristika a réžia, Bc. Produkcia, Bc. AV štúdiá - do 9. 6. 2018 treba K. Molákovej
odovzdať materiály 1. fázy žiadosti. Infolisty sa budú na ateliéroch tvoriť následne v lete. Bc. Kamera a vizuálne
efekty – program sa bude deliť. K. Moláková zašle ateliérom podklady začiatkom júla pre 1. aj 2. fázu tvorby
žiadosti. Bc. a Mgr. programy Strihová a zvuková tvorba – žiadosti by sa mali tvoriť vo vzájomnej koordinácii
ateliérov, aj na základe úprav personálneho zabezpečenia. K. Moláková poprosila vedúcich, aby ju priebežne
informovali o progrese. ArtD. stupne – žiadosti pripraví K. Moláková

-2- Rozvrhy: Tvorbu rozvrhov koordinuje Mgr. Slaninka, ktorý bude kontaktovať vedúcich stredísk. V AISe by
mali byť rozvrhy uzavreté do 25. augusta 2018. Študenti si na ich základe budú vytvárať št. plány na ak. rok
2018/19
- Na kolégiu sa schválila navrhnutá koncepcia výučby Dejín svetového filmu
- K. Moláková poprosila vedúcich ateliérov, aby jej oznámili, ak sa ich ateliér rozhodne aj v 1. Bc. ročníku
zaradiť povinne voliteľné a výberové predmety. Ideálne by bolo poslať informácie do konca júla.

6. Zasadanie Ústrednej prijímacej komisie FTF VŠMU
Ústredná prijímacia komisia FTF VŠMU jednomyselne schválila počty prijatých študentov na akademický rok
2018/19, v zmysle návrhov prijímacích komisií z jednotlivých ateliérov a katedier takto:
Zvuková skladba: dodatočné prijímacie skúšky Bc. stupňa – 2 prijatí uchádzači
Mgr. stupeň štúdia:
Audiovizuálne štúdiá:
Animovaná tvorba:
Kameramanská tvorba:
Produkcia audiovizuálneho umenia:
Réžia dokumentárneho filmu:
Réžia hraného filmu:
Scenáristika filmu:
Strihová skladba:
Vizuálne efekty:
Zvuková skladba:

4 prijatí uchádzači
2 prijatí uchádzači, 1 uchádzač prijatý podmienečne
5 prijatí uchádzači
5 prijatí uchádzači
8 prijatí uchádzači
5 prijatí uchádzači
7 prijatí uchádzači
3 prijatí uchádzači
2 prijatí uchádzači
3 prijatí uchádzači - podmienečne

Celkovo bolo na štúdium Mgr. stupňa prijatých 45 uchádzačov, z toho 4 podmienečne.
Na Bc. stupeň boli v dodatočnom prijímacom konaní prijatí 2 uchádzači.

Bratislava 27. 6. 2018
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

