Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 18.novembra 2015

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

Program:
1. Informácia o nákupe techniky na FTF VŠMU
2. Vyhodnotenie festivalu „Áčko“
3. Príprava predkladaných projektov na AVF
4. Informácia z Kolégia rektorky VŠMU
5. Vyhodnotenie akcie „Deň otvorených dverí „ na FTF VŠMU
6. Rôzne
1. Profesor Hardoš oboznámil prítomných so stavom nákupu techniky na FTF VŠMU. Technologická komisia FTF
vo svojom návrhu nutných investícií plánovala v roku 2015 a začiatkom roka 2016 preinvestovať 100.000 eur.
Do dnešnej doby sa preinvestovalo 71.615 eur, ďalšie nákupy sú v procese realizácie.
2. Dekan FTF zhodnotil organizáciu festivalu „Áčko“, ako celkom úspešnú a zároveň poukázal na nedostatky,
ktoré sa tam vyskytli, hlavne z časového stresu pri príprave festivalu. Aby sa tieto nedostatky minimalizovali,
navrhuje Kolégium dekana posunúť termín festivalu aspoň o týždeň neskôr a začať s niektorými prípravami
v predstihu, už v júni a nie až v septembri po zahájení akademického roka.
3. Termín na predkladanie študentských projektov na AVF je do 30.11.2015. Pracovné stretnutie realizačných
katedier a ateliérov strihu, zvuku, kamery a produkcie bude dňa 20.11.2015 o 9.30 hod. na dekanáte FTF.
Na stretnutí sa zostaví finálny zoznam projektov, ktoré po odsúhlasení vedúcim katedry a školiteľom budú
predložené na AVF.
4. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU:
- zmeny v organizačnej štruktúre VŠMU /týkajú sa rektorátu /
- VŠMU boli doručené výsledky komplexnej akreditácie – informovať bude prorektor Martin Čuvaj
- nové komisie KEGA, VEGA – zástupca za FTF – doc. Martin Ciel
5. Deň otvorených dverí : Deň otvorených dverí na FTF sa konal 6.11.2015, vedúci katedier/ateliérov
zhodnotili túto akciu veľmi pozitívne. Zúčastnilo sa jej 138 návštevníkov.
6.Rôzne:
- doc. Mišíková informovala o otvorení kina KLAP na pôde FTF VŠMU, ktoré bude premietať aj pre verejnosť.
Organizujú ho študenti scenáristiky, audiovizuálnych štúdií a produkcie pod vedením svojich pedagógov.
Slávnostné otvorenie sa koná 26. novembra 2015 o 19.00 hod.
- dekan FTF prof. Šulaj informoval o príprave reklamného spotu pre MZV SR. Celkovo vzniklo 8 návrhov
a to 1 návrh z ADT, 4 návrhy z AT a 3 návrhy z AFTR. Víťazný spot vyberie MZV SR
-dňa 23.11.2014 sa uskutoční zasadanie VUR FTF

V Bratislave, 18. novembra 2015
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

