Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU,
v dňoch 29. a 30. januára 2013
Prítomní :

podľa prezenčných listín / viď príloha /

P r o g r a m : 29. januára 2013
1. Predstavenie nového člena VUR FTF – prodekana pre výrobu
Mgr. S.Grúbera
2. Schválenie školiteľov doktorandského štúdia na FTF VŠMU
3. Rozprava a schvaľovanie aktualizovaného Rokovacieho poriadku
VUR FTF
4. Prejednávanie nových žiadostí o začatie habilitačných konaní
5. Prejednávanie nových žiadostí o začatie vymenúvacích konaní za
profesora, prezentácia základných téz umeleckej práce uchádzačov
6. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Ivany
Laučíkovej ,
ArtD. z FTF VŠMU v odbore filmové umenie a multimédiá, v špecializácii
Animovaná tvorba
7. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jany
Hádkovej z FAMO
v Písku. v odbore filmové umenie a multimédiá, v špecializácii Dokumentárna tvorba
8. Zhodnotenie vypočutých prednášok a tajné hlasovanie
FTF VŠMU, vyhlásenie výsledkov

VUR

30. januára 2013
1. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Maroša
ArtD. z FTF VŠMU v odbore filmové umenie a multišpecializáciiStrihová a zvuková skladba

Šlapetu,
médiá, v

2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Evy
Bobkovej z FAMO v Písku v odbore filmové umenie a multimédiá, v špecializáciiStrihová a zvuková skladba
3. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr.Štefana
z FTF VŠMU v odbore filmové umenie a multišpecializáciiStrihová a zvuková skladba

Šveca, ArtD.
médiá, v

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

ZASADNUTIE VUR FTF VŠMU - dňa29. januára 2013
1. Predstavenie nového člena VUR FTF – prodekana pre výrobu Mgr. S.Grúbera
Predseda VUR FTF, doc.A.Szomolányi, ArtD. informoval o personálnych zmenách
v zložení rady v súvislosti s menovaním nových prodekanov. Predstavil nového
člena VUR, prodekana Mgr. Slavomíra Grúbera. Bývalú prodekanku pre zahraničie
doc.M.Ridzoňovú – Ferenčuhovú, PhD. nahradil prodekan Mgr. Matej Gyarfáš.
2. Schválenie školiteľov doktorandského štúdia na FTF VŠMU :
prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.
prof. Ján Ďuriš, ArtD.
prof. Ondrej Slivka, ArtD.
prof. Vladimír Balco
doc. Jozef Hardoš, ArtD.
doc. Martin Šulík, ArtD.
doc. Marek Leščák, ArtD.
doc. Anton Szomolányi, ArtD.
doc. Alena Bodingerová, ArtD.
doc. Ingrid Mayerová, ArtD.
doc. Katarína Mišíková, PhD.
doc. Mária Rizdoňová-Ferenčuhová, PhD.
doc. Ján Oparty, ArtD.
doc. Ľudovít Labík, ArtD.
doc. Dušan Trančík, ArtD.
doc. Martin Ciel, PhD.
doc. Štefan Komorný, ArtD.
doc. Jozef Paštéka, ArtD.
doc. Vladimír Malík, ArtD.
doc. Peter Mojžiš, ArtD.
doc. Ivan Finta, ArtD.
doc. Darina Smržová
doc. SvetlanaWaradzinová
doc. Peter Svarinský
doc. Igor Vrabec
Po návrhu prof. P.Michalovičazaradiťmedziškoliteľov aj prof. V.Macekasa
rozpútaladiskusia, v ktorejprítomní upozornili na viacerochýbajúcichmien
pedagógov. O návrhu zaradiťmedziškoliteľov 3. stupňa VŠ štúdiavšetkých
učiteľov, ktorípôsobia po výberovom konaní vofunkciáchdocentov a profesorov a
ktorínemajú vek vyšší ako 67 rokov, členovia VUR FTF hlasovali následovne :
počet členov VUR FTF
členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
14
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
Návrh bol jednomyseľne schválený.

počet

17
14
0
0

Zoznam všetkých schválených školiteľov – docentov a profesorov je uvedený
v prílohe 1.
3. Rozprava a schvaľovanie aktualizovaného Rokovacieho poriadku VUR FTF
Predseda VUR informoval prítomných o uskutočnených zmenách v aktualizovanom
Rokovacom poriadku VUR FTF, ktorý bol členom rady poslaný mailom v dostatočnom
predstihu na preštudovanie. Oboznámil prítomných aj s vložením nového bodu o hlasovaní
per rollam, ktorého cieľom je v odôvodnených prípadoch zefektívniť pružnosť hlasovania
VUR FTF. Rada sa zhodla na tom, že hlasovanie per rollam by malo prebiehať v 2 fázach
v prípadoch, ktoré to vyžadujú – najskôr poslať materiál na preštudovanie a keď sa do určitého termínu nevyskytnú pripomienky, vyžadujúce diskusiu, možno pristúpiť k samotnému
hlasovaniukorešpodenčnou alebo elektronickou cestou.
Hlasovanie o aktualizovanom Rokovacom poriadku VUR FTF spolu s bodom per rollam :
počet členov VUR FTF
17
počet
členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
17
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
16
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
1
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
0
Aktualizovaný Rokovací poriadok VUR FTF bol nadpolovičnou väčšinou schválený.
V rozprave sa prítomní zhodli aj na potrebe určiť záväzný čas trvania habilitačnej
a inauguračnej prednášky, ktorý nemá prekročiť 45 minút.
Prítomní hlasovali následovne :
počet členov VUR FTF
17
členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
17
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
16
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
1
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
0

počet

Návrh na trvanie prednášok v maxim.dĺžke 45 min. bol nadpolovičnou väčšinou schválený.
4. Prejednávanie nových žiadostí o začatie habilitačných konaní
INTERNÍ UCHÁDZAČI

1. VUR FTF prerokovala novú žiadosť interného uchádzača Mgr. Petra Gavaliera
PhD. z FTF VŠMU o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 2.2.5
Filmové umenie a multimédiá, v špecializácii Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá
Habilitačná práca :

Monografia : Hrabalovský svetočami Jiřího Menzla

NÁVRH : Oponenti :

prof. Václav Macek, CSc. - FTF
doc. Ivan Klimeš - FF UK Praha
prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. - UKF Nitra

Habilitačná prednáška : „Pábitelský svet Bohumila Hrabala v pohyblivých obrazoch“

Habilitačná komisia : FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./

alternatíva prof.Vladimír.Balco
prof. Rudolf Urc, ArtD. – t.č. na dôchodku
SAV

doc. Jana Dudková, PhD. -

Predsedom VUR FTF oslovení členovia rady prof. PhDr. P.Michalovič, CSc. a prof.O.Slivka,
ArtD. preskúmali dokladový spis uchádzača a konštatovali, že Mgr. PeterGavalier, ArtD.
spĺňa všetky kritéria a odporúčajú preto začať jeho habilitačné konanie. Žiadosť bola
schválená.
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali o predloženom návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie následovne :
OPONENTI
KOMISIA
počet členov
počet členov
počet členov
počet členov
počet členov

VUR FTF
VUR FTF prítomných na zasadnutí
VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
VUR FTF, ktorí hlasovali proti
VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
16 16
16

17
16

0
0

0
0

Návrhy oponentov a komisie boli jednomyseľneschválené.
__________________________________________________________________________
2. VUR FTF prerokovala novú žiadosť interného uchádzača Mgr. Roberta Kirchhoffa,
ArtD. z FTF VŠMU o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 2.2.5 Filmové
umenie a multimédiá, v špecializácii Dokumentárna tvorba.
Habilitačná práca :Súbor dokumentárnych filmov – scenár, réžia, produkcia,
dramaturgia
Kauza Cervanová – 100 min. – scenár, réžia, producent
Lesk a bieda SNP – 37 min. – scenár, réžia
Burianuv den žen : s Eliškou Bučkovou (26 min), s Aurélií
Pokornou (26 min.), so Sabinou Slonkovou (26 min.), Nad
dopisy divákú 26 min.) – scenár, réžia.
Cesta za snom – 52 min. – réžia Jaro Vojtek, dramaturgia
Habilitačná prednáška : Oko kamery /etické, politické, psychologické aspekty : pohľad
svedka a zúčastneného/
NÁVRH : Oponenti : prof. Vlado Balco
- FTF
prof. Rudolf Urc, ArtD. - t.č. na dôchodku
doc.

Miroslav Janek – FAMU Praha/ doc.Tomáš Petráň FAMU Praha
Habilitačná komisia : FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./
alternatíva prof. Ondrej Slivka, ArtD.
doc. Marcela Plitková, ArtD. - t.č. na dôchodku /Prof. Karel
Vachek FAMU Praha
doc. Peter Dimitrov, ArtD. – FDU AU Banská Bystrica

Predsedom VUR FTF oslovení členovia rady doc. M.Šulík, ArtD. a prof.O.Slivka, ArtD.
preskúmali dokladový spis uchádzača a konštatovali, že Mgr.Robert Kirchhoff, ArtD. spĺňa
všetky kritéria a odporúčajú preto začať jeho habilitačné konanie. Žiadosť bola schválená.
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali o predloženom návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie následovne :
OPONENTI
KOMISIA
počet členov
počet členov
počet členov
počet členov
počet členov

VUR FTF
VUR FTF prítomných na zasadnutí
VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
VUR FTF, ktorí hlasovali proti
VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
16 16
16
16
0
0

17

0
0

Návrhy oponentov a komisie boli jednomyseľneschválené.
_______________________________________________________________________
3. VUR FTF prerokovala novú žiadosť interného uchádzača Ing. Juraja Ďuriša z FTF
VŠMU o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 2.2.5 Filmové umenie
a multimédiá, v špecializácii Strihová a zvuková skladba.
Habilitačná práca :

Súbor filmov a projektov – zvuková práca, monografia
Nickeyho rodina –96 min. – réžia Matej Mináč
Zväzácke reminiscencie – STV 2 – záznam – 40 min.
MusicaSlovaca III., záznam, satelit. vysielanie EBU – 55 min.
Muzikológ tvorca – dokumentárny film – 41 min.
Cyklus Fragmenty umenia 6 častí – záznamy, STV 28 – 32 ´
Demon, prvá kvadrofonická nahrávka básnickej skladby
M.J.Lermontova
v dejinách Slovenského rozhlasu – 42, 02 ´
Portrait – dokumentárny film, záznam, hudba 8, 4 min.
Sny – zaznam, autonómna elektroakustická kompozícia 8, 38
´
/ 1.cena Taliansko/
Spomienky, záznam, autonómna elektroakustická kompozícia
9, 56 ´ / 3 .cena Taliansko/
100 x V – interaktívne umenie – laserová projekcia synchronizovaná s elektronickou hudbou
LostTime? - dokumentárny film, zaznam, autonómna
elektroakustickakompozicia . 15, 37 min.
Literárna a umelecko - dokumentárna tvorba - realizácie,
výber z tvorby (zoznam, výber 28 titulov)
Monografia - Zvuk v súčasnej hudobnej kompozicii Traja
skladatelia - tri pohľady- Juraj Duriš., Alexander Mihalic,
Marek Piacek /časť: Juraj Duriš. - NA CESTE K UMENIU
ZVUKU / sonicART
Habilitačná prednáška : SonicART/ na ceste k umeniu zvuku /TV – film – rádio – nové médiá/

NÁVRH : Oponenti :
Habilitačná komisia :

FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./

alternatíva prof.Vladimír.Balco
Predsedom VUR FTF oslovený člen rady Mgr. S.Grúber po preskúmaní dokladového spisu
konštatoval, že uchádzač spĺňa kritéria FTF. Ďalší oslovený člen rady Mgr. M. Gyarfáš,
ArtD. konštatoval, že Ing. Juraj Ďuriš spĺňa kritéria okrem kritérií A.3. - chýba vydokladovanie, a B.1. – chýba špecifikácia plnenia, resp. náhrady za umelecké dielo.
Keďže Ing. Juraj Ďuriš je t.č. ešte stále riadnym poslucháčom doktorandského štúdia na FTF
VŠMU, členovia rady otvorili diskusiu o oprávnenosti jeho žiadosti o začatie habilitačného
konania, hoci sú si vedomí skutočnosti, že VŠ zákon nepovažuje získanie titulu ArtD. za
nevyhnutnú podmienku udelenia umelecko-pedagogickejhodnosti docent.
Hlasovanie o návrhu dokončiť najskôr doktorandské štúdium :
počet členov VUR FTF
17
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
17 počet členov VUR FTF,
ktorí hlasovali za návrh
16
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
0 počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania
1
VUR FTF odporúčanadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov Ing. J.Ďurišovi
najskôr dokončiť už rozbehnuté doktorandské štúdium a až po jeho úspešnom
absolvovaní sa prípadne znovu uchádzať o začatie habilitačného konania.
Žiadosť o začatie habilitačného konaniaIng. Juraja Ďuriša preto
nebo laschválená.Prítomní členovia VUR FTF už potom nehlasovali ani o návrhu
oponentov a členov habilitačnej komisie.
____________________________________________________________________
EXTERNÝ UCHÁDZAČ
4. VUR FTF prerokovala novú žiadosť externého uchádzača MgA. F.A. Brabca
z FAMO v Písku o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 2.2.5 Filmové umenie
a multimédiá, v špecializácii Kameramanská tvorba a fotografia.
Habilitačná práca :
Súbor hraných dlhometrážnych filmov - kamera
Obecná škola – 97 min. – réžia JanSvěrák
Jízda – 90 min. – réžia JanSvěrák
Kytice – 81 min. – réžia a kamera F.A. Brabec
Habilitačná prednáška :
NÁVRH : Oponenti :

Obraz jakomagielidstva
prof. Ján Ďuriš, ArtD. – FTF
doc. Antonín Dańhel - FAMO Písek
doc. Svatopluk Malý – Praha / doc. Vladimír Holloš - t.č.

na dôchodku

Habilitačná komisia :

FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./

alternatíva prof.Vladimír.Balco
Mgr. /doc.?/ Eva Bobková – FAMO Písek
doc. Vladimír Štric –
FDU AU Banská Bystrica
Predsedom VUR FTF oslovení členovia rady prof. J.Ďuriš, ArtD. a doc. J.Hardoš, ArtD.
preskúmali dokladový spis uchádzača a konštatovali, že MgA. F.A.Brabec spĺňa všetky
kritéria a odporúčajú preto začať jeho habilitačné konanie. Žiadosť bola schválená.
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali o predloženom návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie následovne :
OPONENTI
KOMISIA
počet členov
počet členov
počet členov
počet členov
počet členov

VUR FTF
VUR FTF prítomných na zasadnutí
VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
VUR FTF, ktorí hlasovali proti
VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
17 17
14

17
15

0
3

0
2

Návrhy oponentov a komisie boli nadpolovičnou väčšinou schválené.
___________________________________________________________________
5.Prejednávanie nových žiadostí o začatie vymenúvacích konaní za profesora,
prezentácia základných téz umeleckej práce uchádzačov
INTERNÍ UCHÁDZAČI
1. VUR FTF prerokovala novú žiadosť interného uchádzača doc. Igora Vrabca z FTF
VŠMU o začatie vymenúvacieho konania za profesora v študijnom odbore 2.2.5 Filmové
umenie a multimédiá, v špecializácii Strihová a zvuková skladba.
Predložená práca: Súbor hraných a dokumentárnych filmov – zvuk
O dve slabiky pozadu – 84 min. – réžia Katarína Šulajová
Optimista – Winter –
55 min. – réžia Dušan Trančík
Môj otec Gulag – 63 min. – František
Palonder
Nickeyho rodina – 100 min. – réžia Matej Mináč
Inauguračná prednáška : Dramaturgia zvukovej zložky v audiovizuálnom diele

Doc. Igor Vrabec stručne odprezentoval základné tézy svojej umeleckej práce a inauguračnej prednášky.
Predsedom VUR FTF oslovení členovia rady doc. Martin Šulík, ArtD. a . Mgr. S.Grúber
preskúmali dokladový spis uchádzača a konštatovali, že doc. Igor Vrabec spĺňa kritéria.
Niektorí členovia VUR FTF otvorili diskusiu o pedagogickom profile uchádzača, o komplikovanej personálnej situácii v Ateliéri zvukovej skladby v nedávnej minulosti.
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali o začatí vymenúvacieho konania doc. Igora Vrabca
následovne :

počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomnýchna zasadnutí
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
17
4
2
11

Možno konštatovať, že žiadosť o začatie vymenúvacieho konania doc.Igora Vrabca,
nebo la v hlasovaní schválená.
Členovia rady už potom ani nehlasovali o návrhu oponentov, zahraničného posudzovateľa a členov inauguračnej komisie, ako ho pripravila Návrhová komisia VUR FTF.
NÁVRH : Oponenti : : prof. Patrik Pašš – FTF

prof. Alois
prof. Ing.

Fišárek – FAMO Písek
Ivan Stadtrucker, CSc. - UKF Nitra
Zahraniční posudzovatelia medzinárodnej úrovne : prof. Ivan Bláha – FAMU Praha
prof. Alois Fišárek/zároveň oponent/
Inauguračná komisia :

FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./

alternatíva prof.Vladimír.Balco
prof. PhDr. Jan Bernard, PhD. – FAMU Praha
prof. Rudolf Urc, ArtD. - t.č. na dôchodku
Svoboda - Univerzita J.A.Komenského Praha

prof. Jiří

_________________________________________________________________________
2. VUR FTF prerokovala novú žiadosť internej uchádzačky doc. Ingrid Mayerovej,
ArtD. z FTF VŠMU o začatie vymenúvacieho konania za profesorku v študijnom odbore
2.2.5 Filmové umenie a multimédiá, v špecializácii Dokumentárna tvorba.
Predložená práca: Súbor dokumentárnych filmov – spoluautorstvo scenára a dramaturgia
Martin Slivka, muž, ktorý sadil stromy– 88 min. réžia Martin. Šulík
Afgánske ženy za volantom –56 min.- réžia SahraaKarimi, dramaturgia
Absolventi – 82 min. réžia Tomáš Krúpa, dramaturgia
Súď ma
a skúšaj – 72 min. – réžia Iva Kušíková,spoluscenáristka, dramaturg
Slovenské kino, projekt cyklu dokumentárnych filmov 10 dielov, dramaturg
Inauguračná prednáška :

Hľadisko ženy v slovenskom dokumentárnom filme

Doc. Ingrid Mayerová, ArtD. stručne odprezentovala základné tézy svojej umeleckej práce
a inauguračnej prednášky.
Predsedom VUR FTF oslovení členovia rady doc. Leo Štefankovič,ArtD. a doc. Jozef
Hardoš, ArtD.. preskúmali dokladový spis uchádzačky. Doc.Jozef Hardoš, ArtD. konštatoval,
že doc.Ingrid Mayerová, ArtD. spĺňa všetky kritéria, doc.L.Štefankovič odporučil prepracovať tabuľkový výkaz. Po uskutočnení požadovaných zmien – rozšírenie počtu predložených
dokumentárnych filmov - doc.L.Štefankovič potvrdil splnenie Kritérií FTF.Obaja posudzo-

vatelia VUR FTF odporúčajú preto začať vymenúvacie konanie doc. Ingrid Mayerovej, ArtD.
za profesorku. Žiadosť bola prítomnými členmi rady prerokovaná.
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali o začatí vymenúvacieho konania doc.IngridMayerovej, ArtD. následovne :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
0
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
17
15
2

Možno konštatovať, že žiadosť o začatie vymenúvacieho konania doc., Ingrid
MayerovejArtD. bola v hlasovaní schválenánadpolovičnou väčšinou všetkých členov VUR
FTF.
NÁVRH : Oponenti : prof. Vlado Balco – FTF
prof. D.J. Novotný - Literární akademie Praha
prof. Rudolf Urc, ArtD. - t.č. na dôchodku
Zahraniční posudzovatelia medzinárodnej úrovne : prof. Drahomíra Vihanová – FAMU Praha/
alternatíva prof. JanGogola - JAMU Brno
prof. D.J. Novotný /zároveň oponent/
Inauguračná komisia :

FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./

alternatíva prof. Ondrej Slivka, ArtD.
prof. PhDr. Jan Bernard, PhD. - FAMU Praha
Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. – UKF Nitra
prof. Jiří Myslík - FAMU Praha
Jiří Svoboda - Univerzita J.A.Komenského Praha / prof.
Lubomír Dohnal – FAMU

prof.
prof.

Prítomní členovia VUR FTF hlasovali v súvislosti s predloženým návrhom oponentov, členov inauguračnej komisie a zahraničných posudzovateľov následovne :
OPONENTI/ ZAHRAN.POSUDZ.
KOMISIA
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomnýchna zasadnutí 1717
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
0
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
17
0
0

17
16
1

Návrhy na oponentov, inauguračnú komisiu a zahraničných posudzovateľov boli schválené.
_______________________________________________________________________
3.VUR FTF prerokovala novú žiadosť interného uchádzača doc. Ľudovíta Labíka, ArtD.
z FTF VŠMU o začatie vymenúvacieho konania za profesora v študijnom odbore 2.2.5
Filmové umenie a multimédiá, v špecializácii Strihová a zvuková skladba.

Predložená práca:Monografie : Dramaturgia strihovej skladby
Strihová skladba v spravodajských a publicistických
televíznych žánroch
Súbor hraných filmov - strih
Alaska
Kid – 13 x 52 min., 13 dielny dobrodružný koprodukčný seriál –
réžia JamesHill
Dedinský sen –
50 min. – réžia Fero Fenič
Súbor dokumentárnych /animovaných/ filmov strih :
Trate života Jozefa kronera – 30 min. – réžia Fero Fenič
Príbeh hrdinu – M.R. Štefánik I. – Poroba – réžia P. Kanis
Príbeh hrdinu –
M.R.Štefánik IV. – Vlasť - réžia P. Kanis
Súbor vzdelávaní : „Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka“
„Letná škola filmového jazyka“
Potvrdenie o Akreditácii Ateliéru vizuálnych efektov
Inauguračná prednáška : Dramaturgia strihovej skladby, štruktúra

Doc. Ľudovít Labík, ArtD. stručne odprezentoval základné tézy svojej umelecko-teoretickej
práce a inauguračnej prednášky.
Predsedom VUR FTF oslovení členovia rady doc.Jozef Hardoš, ArtD. a doc.Leo Štefankovič, ArtD. preskúmali dokladový spis uchádzača.Doc.Jozef Hardoš, ArtD. konštatuje, že
uchádzač spĺňa Kritéria FTF, doc.L.Štefankovič, ArtD. upozornil na potrebu doplniť niektoré
údaje v súvislosti s vydaním predložených monografií.Doc. Labík požadované údaje doplnil.
Žiadosť bola prítomnými členmi rady prerokovaná.
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali o začatí vymenúvacieho konania doc. Ľudovíta
Labíkanásledovne :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
0
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17
17
16
1

Možno konštatovať, že žiadosť o začatie vymenúvacieho konania doc. Ľudovíta Labíka,
,ArtD. bola v hlasovaní schválenánadpolovičnou väčšinou všetkých členov VUR FTF.
NÁVRH : Oponenti : prof. Patrik Pašš – FTF
prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc- UKF Nitra
prof. Alois Fišárek - FAMO Písek
Zahraniční posudzovatelia medzinárodnej úrovne : prof. JanGogola – JAMU Brno
prof. Alois Fišárek /zároveň oponent/
Inauguračná komisia :

FTF – predseda : prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc./

alternatíva prof.Vladimír.Balco

prof. Rudolf Urc, ArtD. - t.č. na dôchodku
prof. PhDr. Jan Bernard, PhD. – FAMU Praha
prof. Jiří Svoboda - Univerzita J.A.Komenského Praha
Prítomní členovia VUR FTF hlasovali v súvislosti s predloženým návrhom oponentov, členov inauguračnej komisie a zahraničných posudzovateľov následovne :
OPONENTI/ ZAHRAN.POSUDZ.
KOMISIA
počet členov VUR FTF
17
VUR FTF prítomných na zasadnutí
1716
počet členov VUR FTF, ktorí hlasovali za návrh
členov VUR FTF, ktorí hlasovali proti
0
0
počet členov VUR FTF, ktorí sa zdržali hlasovania

17

počet členov

17

16

0

počet

1

Návrhy na oponentov, inauguračnú komisiu a zahraničných posudzovateľov boli schválené.
___________________________________________________________________________
6. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Ivany Laučíkovej ,
ArtD.z FTF VŠMU v odbore filmové umenie a multimédiá, v špecializácii Animovaná
tvorba
Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky Mgr. Ivany Laučíkovej, ArtD.s názvom:
„Fenomén slobody v súčasnej animácii krajín postsocialistického bloku“, oponentských
posudkoch na habilitačnú prácu, obhajobe a diskusii predsedkyňahabilitačnej komisie prof.
PhDr. JelenaPaštéková, CSc. pozitívne zhodnotila celé konanie a predložila predsedovi VUR
FTF návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke titul docentky.
_________________________________________________________________________
7. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jany Hádkovej
z FAMO v Písku. v odbore filmové umenie a multiméiá, v špecializácii Dokumentárna
tvorba
Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky PhDr. Jany Hádkovejs názvom: „ Etika
dokumentární tvorby“, oponentských posudkoch na habilitačné práce, obhajobe a diskusii
predsedkyňahabilitačnej komisie prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc. pozitívne zhodnotila celé
konanie a predložila predsedovi VUR FTF návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke titul
docentky.
_______________________________________________________________________

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

VUR FTF sa oboznámila s návrhom habilitačnej komisie, ktorý predložila jej predsedkyňa
prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc. a takisto pozitívne zhodnotila vysokú úroveň prednesenej
habilitačnej prednáškyMgr. Ivany Laučíkovej, ArtD.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zodňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí 17
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
0
0
0

S k r u t á t o r i : doc. Martin Štoll, PhD., Mgr. Matej Gyarfáš, ArtD.
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla jednomyseľneodporučiť návrh na vymenovanie Mgr. Ivany Laučíkovej, ArtD. za
DOCENTKU
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.
_________________________________________________________________________
VUR FTF sa oboznámila s návrhom habilitačnej komisie, ktorý predložila jej predsedkyňa
prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc. a takisto pozitívne zhodnotila dobrú úroveň prednesenej
habilitačnej prednáškyPhDr. Jany Hádkovej.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zodňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
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
Skrutátori:

17
17
17
0
0
0

doc. Martin Štoll, PhD., Mgr. Matej Gyarfáš, ArtD.

Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla jednomyseľneodporučiť
návrh na vymenovaniePhDr. Jany Hádkovejza
DOCENTKU

a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.
________________________________________________________________________

PRÍLOHA 1 k bodu 2 :

DECEMBER 2012
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prof.
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prof
ANO
doc.
ANO
doc.
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doc.
ANO
doc.
ANO
prof
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
prof
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
doc.
ANO
doc.
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prof
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doc.
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ANO
doc.
ANO
prof
ANO
doc.
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doc.
ANO
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ANO
doc.
ANO
doc.
ANO

doc./prof. do
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_______________________________________________________________________

ZASADNUTIE VUR FTF VŠMU - dňa30. januára 2013
1. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práceMgr. Maroša Šlapetu, ArtD.
z FTF VŠMU v odbore filmové umenie a multiédiá, v špecializáciiStrihová a zvuková
skladba

30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013

30.9.2013

30.9.2013

31.8.2013
30.9.2013
30.9.2013

30.9.2013

Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky Mgr. Maroša Šlapetu, ArtD. s názvom:
„Časopriestor strižne/psychologické aspekty práce v strižni, kreativita, komunikácia,
metóda/“, oponentských posudkoch na habilitačnú prácu, obhajobe a diskusii
predsedkyňahabilitačnej komisie prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc. pozitívne zhodnotila celé
konanie a predložila predsedovi VUR FTF návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul
docenta.____________________________________________________________________
_______
2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Evy Bobkovej z FAMO
v Písku v odbore filmové umenie a multimédiá, v špecializáciiStrihová a zvuková skladba
Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky Mgr. Evy Bobkovejs názvom: „ Čas a prostor
jako základní jednotky rytmu audiovizuálního díla “, oponentských posudkoch na habilitačnú prácu, obhajobe a diskusii predseda habilitačnej komisie prof. Vladimír Balcopozitívne
zhodnotil celé konanie a predložil predsedovi VUR FTF návrh s odporúčaním udeliť
uchádzačke titul docentky.
__________________________________________________________________________
3. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práceMgr. Štefana Šveca, ArtD.
z FTF VŠMU v odbore filmové umenie a multiédiá, v špecializáciiStrihová a zvuková
skladba
Po vypočutí verejnej habilitačnej prednášky Mgr. Štefana Šveca, ArtD. s názvom:
„Vybrané kapitoly z teórie strihovej skladby – od gramatiky k štylistike filmového jazyka“,
oponentských posudkoch na habilitačnú prácu, obhajobe a diskusii predsedahabilitačnej
komisie prof. Vladimír Balcozhodnotil celé konanie a predložil predsedovi VUR FTF
návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovititul docenta.
___________________________________________________________________________

4.Zhodnotenie vypočutých prednášok a tajné hlasovanie VUR FTF
VŠMU,vyhlásenie výsledkov
VUR FTF sa oboznámila s návrhom habilitačnej komisie, ktorý predložila jej predsedkyňa
prof. PhDr. JelenaPaštéková, CSc. a takisto pozitívne zhodnotila vysokú úroveň prednesenej
habilitačnej prednáškyMgr. Maroša Šlapetu, ArtD.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zodňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
15
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
15
0
0
0

S k r u t á t o r i : doc. Martin Štoll, PhD., Mgr. Matej Gyarfáš, ArtD.
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla jednomyseľneodporučiť
návrh na vymenovanieMgr. Maroša Šlapetu, ArtD. za
DOCENTA
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.
_________________________________________________________________________
VUR FTF sa oboznámila s návrhom habilitačnej komisie, ktorý predložil jej predseda prof.
Vladimír Balcoa takisto pozitívne zhodnotila vysokú úroveň prednesenej habilitačnej prednáškyMgr. Evy Bobkovej.
Po diskusii, v ktorej sa členovia VUR FTF vyjadrili k návrhu, pristúpili podľa § 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zodňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí
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
14
13
0
1
0

S k r u t á t o r i : doc. Martin Štoll, PhD., Mgr. Matej Gyarfáš, ArtD.
Uznesenie :
Vedecká a umelecká rada FTF VŠMU v tajnom hlasovaní rozhodla nadpolovičnou väčšinou
svojich členov odporučiť návrh na vymenovanieMgr. Evy Bobkovejza
DOCENTKU
a poverila dekana FTF VŠMU, aby toto stanovisko predložil spolu so svojím návrhom
rektorovi VŠMU v Bratislave na ďalšie konanie.
___________________________________________________________________________
VUR FTF sa oboznámila s návrhom habilitačnej komisie, ktorý predložil jej predseda prof.
Vladimír Balco, ale úroveň prednesenej habilitačnej prednáškyMgr. Štefana Šveca,
ArtD.zhodnotila 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. zodňa 8. decembra 2004 k tajnému hlasovaniu, ktorého výsledok je :
počet členov VUR FTF
počet členov VUR FTF prítomných na zasadnutí

17
12

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

8
2
2
0

S k r u t á t o r i : doc. Martin Štoll, PhD., Mgr. Matej Gyarfáš, ArtD.
Uznesenie :
Keďže podľa § 2 Vyhlášky MŠ SR č. 6 /2005 Z.z. zodňa 8. decembra 2004sa pri tajnom
hlasovaní vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členovrady, návrhna vymenovanieMgr. Štefana Šveca, ArtD. za docenta n e b o l schválený.

V Bratislave 6.2. 2013
Zapísala : doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.

doc.AntonSzomolányi, ArtD.
predseda VUR FTF VŠMU
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