Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 10. 10. 2018

Prítomní: prof. Smržová, prof. Mojžiš, prof. Mayerová, prof. Labík, doc. Oparty, doc. Gubčová,
Mgr. art. Harumová Hessová, Mgr. art. Moláková, prof. Ďuriš, doc. Mišíková, doc. Bodingerová,
Ing. Horváthová, doc. Švec
Ospravedlnení: Mgr. art. Šveda, prof. Hardoš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
Deň otvorených dverí a konzultácie na FTF
Informácia o zložení nového vedenia FTF VŠMU
Novela VŠ zákona
Internacionalizácia
Rôzne

1. Rektorka VŠMU informovala o školení k ochrane osobných údajov /GDPR/ pre zamestnancov školy, ktoré sa
uskutočnilo 12. 9. 2018 v KS Dvorana. Školenie absolvovalo cca 180 zamestnancov. Ďalší termín pre
pracovníkov rektorátu a zamestnancov, ktorí sa školenia nemohli zúčastniť, bude 15. októbra 2018 o 14.00 v KS
Dvorana.
- prorektor Čuvaj informoval o povinnosti školy dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov v súvislosti so
zverejňovaním údajov na webovej stránke školy
- rektorka predložila členom kolégia návrh Dlhodobého zámeru rozvoja VŠMU na nasledujúcich 6 rokov.
Dokument ide na prerokovanie VUR VŠMU a AS VŠMU. Následne sa vypracujú dlhodobé zámery rozvoja aj
na fakultách VŠMU.
2. Deň otvorených dverí na FTF VŠMU sa uskutoční dňa 9. 11. 2018 od 9:00 do 13:00 hod. Od 14:00 hod
nasledujú pre záujemcov konzultácie a workshopy v jednotlivých ateliéroch/katedrách. Pomoc pre organizácii
DOD zabezpečia aj študenti 2. ročníkov Bc. štúdia.
3. Dekanka FTF VŠMU prof. Darina Smržová informovala kolégium o predloženom návrhu na AS FTF VŠMU
na zloženie nového vedenia FTF:
Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD.
prodekanka FTF VŠMU pre štúdium a vzdelávanie
doc. Richard Žolko, ArtD.
prodekan FTF VŠMU pre technológie
doc. Ján Oparty, ArtD.
prodekan FTF VŠMU pre výrobu audiovizuálnych diel
Mgr. Jana Keeble
prodekanka FTF VŠMU pre zahraničie

4. Prodekanka Moláková informovala o novele Zákona o vysokých školách ako i o novom Zákone o kvalite VŠ
vzdelávania. Zákony zatiaľ nie sú vydané v úplnom znení. Vedúci ateliérov/katedier budú podrobnejšie o tejto
problematike informovaní na spoločnom stretnutí s dekankou FTF.
5. Projekt Internacionalizácia pokračuje na VŠMU aj v tomto ak. roku. V mesiaci október budú na FTF v rámci
projektu prebiehať tieto akcie: Medzinárodné podujatie BAB 2018 - workshop, výstava a masterclass Dudok de
Wit, MFF študentských filmov Áčko, akcia KADU: Bergman a jeho odkaz v kine Lumiere 23.-25. 10.2018
6. Rôzne:
-dekanka FTF prof. Smržová informovala o spoločnom stretnutí zástupcov firmy B-Group a FTF, kde sa jednalo
o možnostiach internetového pripojenia, ktoré by zabezpečilo dostatočný signál pre potreby Ateliéru AVFX.
Navrhli sa viaceré možnosti, ktoré sa v súčasnosti preverujú a vyberie sa riešenie vyhovujúce obom stranám.

-2-prodekanka Harumová Hessová informovala, že v rámci projektu Erasmus je v súčasnej dobe na FTF 6
zahraničných študentov. Navrhla, aby boli zapájaní do akcií, ktoré sa na FTF organizujú a aj do realizácií
študentských cvičení.
-prodekan Oparty: v dňoch 18. – 21. 10. 2018 sa uskutoční Filmový festival študentských filmov Áčko, komisia
vybrala z prihlásených 21 filmov + 3 ďalšie filmy ako divokú kartu

Termíny ďalších kolégií v ZS ak. roka 2018/19: 21. novembra, 12. decembra, 16. januára

Bratislava 10.10. 2018
zapísala: A. Mihoková

prof. Darina Smržová
dekanka FTF VŠMU

