Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 16. septembra 2015

Prítomní: prof. Šulaj, prof. Hardoš, prof. Mayerová, prof. Ďuriš, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, doc. Mišíková,
prof. Labík, prof. Smržová, Mgr. art. Šveda, Ing. Horváthová, doc. Malík, Mgr. art. Moláková
Program:
1. Začiatok akademického roka 2015/16 / informácia o zápisoch, imatrikulácia.../
2. Informácia z Kolégia rektorky VŚMU
3. Spolupráca s MZV SR
4. Informácia o spolupráci s AVF
5. Rôzne
1.dekan FTF prof. Šulaj privítal na zasadaní kolégia Mgr. art. Katarínu Molákovú, ktorá od 1.10.2015 nastupuje
do funkcie prodekanka FTF pre štúdium a vzdelávanie. Pani Moláková informovala kolégium o zápisoch na
štúdium Bc. stupňa, ktoré prebehli bez problémov. Zároveň informovala o prípravách premietania pre
verejnosť v Kinosále FTF pod pracovným názvom „Školské kino“. Oficiálne začne premietanie pre verejnosť
koncom októbra, pod patronátom Katedry audiovizuálnych štúdií.
Imatrikulácia študentov FTF VŠMU sa uskutoční 6.10.2015 o 11.00 hod. v Divadle LAB.

2. Akreditačná komisia odporučila všetky študijné programy fakúlt VŠMU na priznanie práv a FTF VŠMU bola
zaradená medzi A-čkové univerzity.
- dekan informoval o kontrole registratúry na vybraných pracoviskách VŠMU. Kontrola zistila viaceré
nedostatky, ktoré sú zachytené v protokole aj s termínom ich odstránenia. Úlohy vyplývajúce z kontroly sa
budú plniť priebežne, najneskôr však do 1. 1. 2016.
- na KR sa rozhodlo nové prerozdelenie parkovacích miest vo dvore na Zochovej. FTF bude mať k dispozícií 4
parkovacie miesta, z toho jedno pre školské auto.
- v súvislosti s novými podmienkami Ubytovacieho poriadku na VŠMU bude mať každá fakulta v akademickom
roku 10 ubytovacích dní pre svojich hostí bez úhrady. Požiadavky na ubytovanie hostí v akademickom roku
2015/2016 z jednotlivých katedier sa predkladajú dekanovi FTF.
3. V súvislosti so spoluprácou medzi MZV SR a FTF VŠMU, bude našimi študenti vyrobený jeden, alebo viac
spotov, ktorých cieľom bude prezentovať slovenské predsedníctvo v Rade EÚ domácej verejnosti. Na realizácii
spotov sa budú podieľať študenti Animovanej tvorby, Dokumentárnej tvorby a Filmovej a televíznej réžie.
4.Na základe nášho návrhu, Audiovizuálny fond rozhodol, že si budú študenti FTF podávať žiadosti o granty,
pri výrobe školských filmov len v jednom termíne a to koncom novembra. Konkrétny dátum bude oznámený
neskoršie.
5. Rôzne:
-prof. Hardoš informoval Kolégium o zasadnutí Technickej komisie, ktorá prejednala finančné možnosti FTF,
zhodnotila potreby a určila priority nákupu techniky na fakulte.
-termíny ďalších Kolégií dekana FTF sú: 14. október, 18. november a 16. december 2015

V Bratislave, 16. septembra 2015
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

