Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU,
v dňoch 18. a 19. septembra 2012
podľa prezenčných listín / viď príloha /

Prítomní :

P r o g r a m : 18. 9. 2012
1.

Rozprava o predloženej koncepcii dekana FTF VŠMU
„Návrh dlhodobého zámeru Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na
obdobie 2013 – 2018.“

2. 1. Inauguračné konanie - doc. Jozef Hardoš, ArtD. - v odbore
filmové umenie a multimédiá – kameramanská tvorba a fotografia
2. 2 . Inauguračná prednáška, oponentské posudky a diskusia
2. 3. Zhodnotenie verejnej inauguračnej prednášky, prerokovanie návrhu
inauguračnou komisiou
3. 1. Habilitačné konanie – Ing. Peter Neštepný – v odbore
filmové umenie a multimédiá - strihová a zvuková skladba
3. 2. Habilitačná prednáška, oponentské posudky na habilitačnú prácu,
obhajoba a diskusia
3. 3. Zhodnotenie verejnej habilitačnej prednášky, prerokovanie návrhu
habilitačnou komisiou.
4.

Zhodnotenie vypočutých prednášok a tajné hlasovanie
VUR FTF VŠMU, vyhlásenie výsledkov

.
19. 9. 2012
1.1. Habilitačné konanie - Mgr. Peter Dimitrov, ArtD. - v odbore 2.2.5
filmové umenie a multimédiá, dokumentárna tvorba
1. 2. Habilitačná prednáška, oponentské posudky na habilitačnú prácu,
obhajoba a diskusia
1. 3. Zhodnotenie verejnej habilitačnej prednášky, prerokovanie návrhu
habilitačnou komisiou.
2. 1. Vymenúvacie konanie za profesora - doc. Martin Šulík, ArtD. v odbore 2.2.5 filmové umenie a multimédiá, filmová a televízna réžia
2. 2 . Inauguračná prednáška, oponentské posudky, diskusia
2. 3. Zhodnotenie verejnej inauguračnej prednášky, prerokovanie návrhu
inauguračnou komisiou
3. 1. Vymenúvacie konanie za profesora - doc.Marek Leščák, ArtD. v odbore 2.2.5 filmové umenie a multimédiá, dramaturgia a scenáristika

3. 2 . Inauguračná prednáška, oponentské posudky, diskusia
3. 3. Zhodnotenie verejnej inauguračnej prednášky, prerokovanie návrhu
inauguračnou komisiu
4.

Zhodnotenie všetkých vypočutých prednášok a tajné hlasovanie
VUR FTF VŠMU, vyhlásenie výsledkov
18. SEPTEMBER 2012

K bodu 1
Predseda na úvod poďakoval za písomné komentáre a pripomienky zo strany VUR FTF
k predloženej koncepcii - „Návrh dlhodobého zámeru Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU na obdobie 2013 – 2018.“ Ďalej podrobnejšie analyzoval hlavné myšlienky, oboznámil prítomných s plánovanými krokmi v rámci zlepšovania finančnej situácie FTF najmä
v oblasti výroby študentských filmov, o ich archivácii, o pripravovanom softvérovom riešení
fakultnej produkcie, o potrebných technologických inováciách, o vzniku nového grantového
oddelenia, o pedagogickom zázemí až po medzinárodné kontakty, o zámere otvoriť študijný
program v angličtine, rozšíriť počet zahraničných študentov atď .
K bodu 2
Po vypočutí verejnej inauguračnej prednášky doc. Jozefa Hardoša, ArtD. s názvom:
„Televízny obraz /re/kreatívne“, oponentských posudkoch na predložené práce, obhajobe a
diskusii sa VUR FTF oboznámila s návrhom inauguračnej komisie, ktorý predložila jej
predsedkyňa prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
VUR FTF pozitívne zhodnotila odbornú úroveň prednesenej inauguračnej prednášky.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 5 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zo dňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
17
počet členov VUR FTF oprávnených hlasovať
16
počet členov VUR FTF prítomných a oprávnených hlasovať 13
13
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
0
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
0
počet neplatných hlasov
0
S k r u t á t o r i : prof. Ondrej Slivka, ArtD., Mgr.Peter Dubecký
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní jednomyseľne rozhodla
odporučiť návrh na vymenovanie doc. Jozefa Hardoša, ArtD. za
PROFESORA
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.

K bodu 3.
Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky Ing. Petra Neštepného s názvom: „Metadáta
v moderných obrazových a zvukových súboroch, ich využitie v súčasnosti a perspektiva ich
použitia v umeleckej tvorbe“, oponentských posudkoch na habilitačnú prácu, obhajobe a
diskusii sa VUR FTF oboznámila s návrhom habilitačnej komisie, ktorý predložila jej
predsedkyňa prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
VUR FTF zhodnotila úroveň prednesenej habilitačnej prednášky a výsledok obhajoby
s určitými výhradami.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zo dňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF oprávnených hlasovať
počet členov VUR FTF prítomných a oprávnených hlasovať
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
počet neplatných hlasov

17
17
14
11
0
3
0

S k r u t á t o r i : prof. Ondrej Slivka, ArtD., Mgr. Peter Dubecký
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov rozhodla
odporučiť návrh na vymenovanie Ing. Petra Neštepného za
DOCENTA
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.
19. SEPTEMBER 2012
K bodu 1.
Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky Mgr. Petra Dimitrova, ArtD. s názvom:
„Kapitalizácia filmového času v dokumentárnej tvorbe“, oponentských posudkoch na
habilitačné práce, obhajobe a diskusii sa VUR FTF oboznámila s návrhom habilitačnej
komisie, ktorý predložila jej predsedkyňa prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
K bodu 4.
VUR FTF zhodnotila úroveň prednesenej habilitačnej prednášky a výsledok obhajoby
s určitými výhradami.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zo dňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
17
počet členov VUR FTF oprávnených hlasovať
17
počet členov VUR FTF prítomných a oprávnených hlasovať 14

počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
počet neplatných hlasov

10
1
3
0

S k r u t á t o r i : doc.Mária Ferenčuhová - Ridzoňová, ArtD., doc.Martin Štoll, PhD.
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla väčšinou hlasov
odporučiť návrh na vymenovanie Mgr. Petra Dimitrova, ArtD. za
DOCENTA
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.
K bodu 2.
Po vypočutí verejnej inauguračnej prednášky doc. Martina Šulíka, ArtD. s názvom:
„Podoby reality vo filmovom diele“, oponentských posudkoch na predložené práce, obhajobe
a diskusii sa VUR FTF oboznámila s návrhom inauguračnej komisie, ktorý predložila jej
predsedkyňa prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
K bodu 4.
VUR FTF veľmi pozitívne zhodnotila vysokú úroveň prednesenej inauguračnej prednášky.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 5 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zo dňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF oprávnených hlasovať
počet členov VUR FTF prítomných a oprávnených hlasovať
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
počet neplatných hlasov

17
16
13
13
0
0
0

S k r u t á t o r i : doc.Mária Ferenčuhová - Ridzoňová, ArtD., doc.Martin Štoll, PhD.
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla jednomyseľne
odporučiť návrh na vymenovanie doc. Martina Šulíka, ArtD. za
PROFESORA
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.

K bodu 3.
Po vypočutí verejnej inauguračnej prednášky doc. Mareka Leščáka, ArtD. s názvom: „Zber
materiálu a jeho štruktúrovanie do podoby filmového diela“, oponentských posudkoch na
inauguračné práce, obhajobe a diskusii sa VUR FTF oboznámila s návrhom inauguračnej
komisie, ktorý predložila jej predsedkyňa prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
K bodu 4.
VUR FTF s uznaním konštatovala vysokú úroveň prednesenej inauguračnej prednášky.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 5 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zo dňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF oprávnených hlasovať
počet členov VUR FTF prítomných a oprávnených hlasovať
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
počet neplatných hlasov

17
17
14
14
0
0

S k r u t á t o r i : doc.Mária Ferenčuhová - Ridzoňová, ArtD., doc.Martin Štoll, PhD.
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla jednomyseľne
odporučiť návrh na vymenovanie doc. Mareka Leščáka, ArtD. za
PROFESORA
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.

V Bratislave 20 . 9. 2012
Zapísala : Mgr. Dana Kačániová
doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.

doc.Anton Szomolányi, ArtD.
predseda VUR FTF VŠMU

