Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 14.októbra 2015

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

Program:
1. Informácia a závery z obhliadky priestorov VŠMU
2. Informácia z Kolégia rektora a vedenia VŠMU
3. Informácia o festivale študentských filmov „Áčko“
4. Rôzne
1. Dekan FTF prof. Šulaj oboznámil kolégium o obhliadke priestorov VŠMU za účasti rektorky, kvestorky
a dekanov VŠMU. Komisia skonštatovala, že v pivničných a v skladových priestoroch fakúlt a v priestoroch
„UPC“ je veľa veci, ktoré je potrebné vytriediť a vyradiť, aby sa priestory uvoľnili. Zároveň vedenie VŠMU
rozhodlo, že pivničné priestory v budove na Zochovej ulici nemôžu slúžiť ako učebne pre študentov. Termín na
vypratanie a vyčistenie pivničných priestorov a priestorov učebne AVFX je počas januára 2016.
2. Kolégium bolo informované:
- o nových pravidlách parkovania vo dvore na Zochovej ulici a o prerozdelení parkovacích miest pre jednotlivé
fakulty VŠMU
- o aktualizovanom ubytovacom poriadku v Ubytovacom zariadení VŠMU a novom cenníku za poskytnutie
ubytovania. Každá fakulta môže pre svojich VIP hostí využiť na ubytovanie 10 nocí v akademickom roku
bezplatne. Požiadavky na bezplatné ubytovanie sa nahlasujú na dekanát FTF
- dekan FTF citoval na kolégiu z listu profesora Labíka k problematike zápisov do CREUČ, zaslaného bez
vedomia dekana fakulty, vedúcej odboru pre hodnotenie vedy na CVTI SR. List nereprezentuje postoj a názory
vedenia školy a nebol s vedením odkonzultovaný. Členovia kolégia vyjadrili nesúhlasný postoj k citovanej časti
listu. Vedenie VŠMU z tohto dôvodu odporúča dekanovi FTF prijať nápravné opatrenia, aby sa v budúcnosti
podobná situácia nezopakovala.
3. Rôzne:
- v dňoch 14. – 17.10.2015 bude na fakulte prebiehať Festival študentských filmov „Áčko“, ktorý organizujú
študenti FTF VŠMU. Prof. Šulaj vyzval všetkých pedagógov a študentov, aby svojou účasťou podporili tento
projekt.
- prodekan Oparty predložil kolégiu zoznam filmov a cvičení, ktoré sa majú natočiť v akademickom roku
2015/16. Dňa 21.10.2015 sa stretnú vedúci ateliérov kamery, réžie, dokumentu a animácie a spoločné
prekonzultujú finančný plán výroby filmov, ktorý pripravilo školské výrobne centrum.
- dňa 6.11.2015 v čase od 9.00 do 15.00 hod sa uskutoční na FTF VŠMU Deň otvorených dverí. Organizačne
túto akciu zabezpečuje prodekanka Katarína Moláková a študenti doktorandského štúdia.

V Bratislave, 14. októbra 2015
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

