Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 15.februára 2016

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, doc. Mišíková, prof. Smržová, prof. Mayerová
doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Oparty, Mgr. art. Harumová Hessová, Mgr. art. Moláková, prof. Hardoš
prof. Párnický, Ing. Horváthová,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
Rozpočet 2016 – informácia o prerozdelení rozpočtu
Letný semester ak. roka - prijímacie konanie na ArtD. štúdia
Rôzne
Zasadnutie Ústrednej prijímacej komisie – Bc. stupeň štúdia

Dekan FTF prof. Šulaj informoval Kolégium, že na našej fakulte sa do štrajku vysokoškolských učiteľov rozhodlo
zapojiť 19 pedagogických pracovníkov. Upozornil štrajkujúcich pedagógov na ich povinnosť prihlásiť sa počas
štrajku do príslušnej zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ poistného.
Predseda AS FTF VŠMU prof. Párnický informoval kolégium, že akademický senát FTF nedospel
k jednoznačnému stanovisku v súvislosti so štrajkom.
AS VŠMU zvoláva zhromaždenie Akademickej obce k téme Iniciatíva VŠ učiteľov a ostrý štrajk na stredu
17.2.2016 o 10.00 hod. v kine KLAP FTF VŠMU.
Dekan informoval kolégium, že sa ešte stále rokuje o rozpočte VŠMU na rok 2016, ktorý je deficitný a bude
potrebné nájsť finančné prostriedky na jeho vykrytie.
Nakoľko FTF ešte stále nedostala oficiálne stanovisko z MZV SR o príprave a výrobe audiovizuálneho spotu
SK PRESS, dekan FTF sa rozhodol spoluprácu na projekte ukončiť. Študenti už pracujú na svojich semestrálnych
prácach a z časových a kapacitných dôvodov by tento projekt nestihli zrealizovať. Toto rozhodnutie bolo
oznámené aj na MZV SR.
Pri prevádzkovaní Kina KLAP sa vyskytli niektoré organizačné nedostatky, ktoré je potrebné riešiť komplexne.
Dekan FTF navrhuje spoločné stretnutie zainteresovaných, kde sa pokúsia spomínané problémy riešiť.
Termín stretnutia sa upresní neskôr.
Zasadnutie Ústrednej prijímacej komisie Bc. stupňa štúdia – Ústredná prijímacia komisia Filmovej
a televíznej fakulty sa na základe výsledkov a doporučení prijímacích komisií jednotlivých katedier
a ateliérov rozhodla prijať na štúdium v ak. roku 2016/17 uchádzačov podľa predložených návrhov.
/viď. zápis UPK FTF VŠMU /
Najbližšie zasadnutie Kolégia dekana FTF bude 16.3.2016 o 9.00 hod.

V Bratislave, 15.2.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

