Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa 14. septembra 2016

Prítomní: prof. Šulaj, doc. Bodingerová, prof. Mojžiš, prof. Smržová, prof. Mayerová, doc. Mišíková,
doc. Gubčová, prof. Ďuriš, doc. Oparty, Mgr. art. Šveda, Mgr. art. Moláková, prof. Hardoš
ospravedlnený: prof. Labík
Program:
1. Informácie z Kolégia rektorky VŠMU
2. Otvorenie akademického roka 2016/2017
3. Informácia o príprave prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018
4. Rôzne
1. dekan FTF prof. Šulaj privítal členov Kolégia v novej zasadačke, ktorá bola zrealizovaná v priestoroch
bývalého bufetu na 1. poschodí a informoval kolégium:
- dňa 4.10.2016 o 11.00 hod v Labe /DF VŠMU/ sa uskutoční Imatrikulácia študentov VŠMU
- Smernica o školnom a poplatkoch za štúdium pre ak. rok 2017/18 je už podpísaná rektorkou VŠMU
/podrobnosti na najbližšom KD/
- dňa 14.10.2016 o 9.30 hod. v Dvorane HTF sa uskutoční školenie o bezpečnosti pri práci pre všetkých
zamestnancov školy. Účasť je povinná!
- v tomto akademickom roku začína na fakulte skúšobnú prevádzku Produkčný systém FTF VŠMU.
Prezentácia projektu pre realizačné katedry /réžia hraná, dok. tvorba a produkcia/bude dňa 5.10.2016
o 14.30 hod. Pre ostatné ateliéry sú projekcie naplánované neskôr.
- na zahraničnom a festivalovom oddelení ukončila pracovný pomer Ing. Elena Brtáňová. Od 1.9.2016 jej
agendu prevzala Mgr. art. Alexandra Gabrižová.
2. Prodekanka K. Moláková informovala: zápisy študentov na akademický rok 2016/17 prebehli bez
problémov. Zimný semester začína 26.9.2016.
Filmové a TV minimum pre študentov 1.ročníka Bc. štúdia sa koná v dňoch 19.-23.9.2016 v kinosále FTF.
3. Prodekanka K. Moláková: Termíny prijímacích konaní Bc., Mgr. a ArtD. stupňa štúdia sa nachádzajú
v „Časovej organizácii ak. roka 2016/17 na FTF VŠMU“. Na webovej stránke budú pre uchádzačov spolu
s podrobnými požiadavkami s katedier zverejnené od 20.9.2016.
4. Rôzne:
dekan FTF informoval o projekte Ateliéru dokumentárnej tvorby „Dokument na kolesách“, ktorého cieľom je
zvýšenie povedomia a záujmu o dokumentárny film a o jeho štúdium. Organizátori akcie však začali
propagačnú kampaň v médiách zacielenú na film Mira Rema „Cooltúra“. Tento film má však nevysporiadané
vysielacie práva a nie je vyrobený na pôde FTF. Kolégium dekana sa uznieslo, že tento film sa môže premietať
iba študentom počas prednášok na fakulte. Premietanie filmu mimo fakulty je len súkromná aktivita
organizátorov projektu a nesmie byť v žiadnom prípade spájané s FTF VŠMU.
Projekt „Dokument na kolesách“ môže pokračovať ďalej vo svojej činnosti a realizovať ciele, ktoré si vytýčili.
Organizátori projektu budú o uznesení Kolégia dekana FTF VŠMU informovaní.
- v mesiaci október 2016 sú naplánované stretnutia dekana FTF so zástupcami ateliérov, konkrétne dátumy
budú zverejnené neskôr
-prodekan J. Oparty: v dňoch 19.-23.10.2016 sa na FTF VŠMU uskutoční filmový festival „A“. Filmy, ktoré na
festival prihlasujú naši študenti, musia byť doplnené písomným odporúčaním pedagóga príslušného
ateliéru/katedry .

-2- prodekan J. Hardoš informoval o realizácii akustiky v strižniach, o ukončení projektu digitalizácie kina
a o možnosti profesionálnej projekcie v DCP-DCI formáte.
-prodekanka B. Harumová Hessová : informovala o pobyte študentov v rámci programu ERAZMUS plus.
Zo študentov FTF VŠMU odchádza 9 na pobyt a 5 na stáž. Rozdiel medzi pobytom a stážou: študentom,
ktorí absolvujú pobyt sa predmety z FTF rušia a započítavajú sa iba kredity dovezené z pobytu. Pri stáži,
musia študenti absolvovať všetky zapísané predmety na FTF a pripočítajú sa im iba kredity za absolvovanú
stáž. V zimnom semestri príde na pobyt na FTF 10 zahraničných študentov.

Termíny ďalších Kolégií dekana FTF VŠMU v akademickom roku 2016/17:
12. októbra, 16. novembra, 14. decembra, 18. januára , so začiatkom o 9.00 hod.

V Bratislave, 14.9.2016
zapísala: A. Mihoková

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

