
Zápisnica z Kolégia dekana FTF VŠMU dňa  18. septembra  2013 

Prítomní:    doc. Szomolányi,  prof. Ďuriš,  doc. Malík,  doc. Mayerová,  doc. Hardoš,  doc. Šulík,             

Mgr. Slaninka,  doc. Smržová,  Mgr.art. Čuvaj,  Mgr. Grúber,  doc. Mišíková, doc. Oparty, Mgr. Gyárfáš, 

Mgr. art. Synak, p. Gucmanová 

Program: 
1. Informačné listy predmetov- doplnenie a aktualizácia, z dôvodu začiatku ak. roka a komplexnej 

akreditácie  

2. WEB stránka FTF VŠMU – informácia  

3. Príprava Pedagogickej konferencie a stretnutia akad. obce pedagógov /23.9.2013/ 

/Informácia o pláne rozvoja v ak. roku 2013/14/ 

4. Komplexná akreditácia  /všeobecné pokyny, informácie, garanti/ 

5. Tajomníčka ateliérov- p. Gucmanová Lucia /predstavenie, pracovná náplň / 

6. Rôzne 

 

1. Informačné listy predmetov – dekan FTF informoval kolégium o nutnosti aktualizovať informačné listy 
predmetov a ich vloženie do systému AIS2. 
 
2. WEB stránka FTF VŠMU – pán Mgr. Slaninka informoval o aktuálnom stave Web stránky školy. 
V súčasnej dobe sa finalizuje konečná podoba a obsah stránky. Mgr. Gyárfáš  pripraví šablónu, podľa 
ktorej budú pedagógovia zapisovať svoje osobné údaje a informácie o umeleckej činnosti na stránke 
školy. Pre záujem zo strany ateliérov/katedier je možné vytvoriť si podstránku, kde by sa podrobnejšie 
prezentovali svojou prácou. 
 
3. Príprava Pedagogickej konferencie a stretnutia akademickej obce pedagógov – dňa 23.9.2013   
o 17:00 hod.  sa uskutoční v Kinosále FTF  Pedagogická konferencia a stretnutie akademickej obce 
pedagógov, kde bude predložený plán  Rozvoja  a činnosti FTF VŠMU na akademický rok 2013 – 2014. 
Program konferencie bol doručený všetkým pedagógom FTF VŠMU. 
 
4.  Komplexná akreditácia – termín odovzdanie spisov ku komplexnej akreditácii je 2.6.2014   
 
5.  Tajomníčka ateliérov- p. Gucmanová Lucia – dekan FTF oficiálne predstavil pani Gucmanovú členom 
kolégia a oboznámil ich s jej pracovnou náplňou. 
 
6.  Rôzne- dekan FTF informoval kolégium o pripravovanej zmluve medzi FTF a RTVS, podľa ktorej by sa 
fakulta prezentovala filmami našich študentov v pravidelných vysielacích blokoch. 
 
-Prodekan Grúber informoval o spustení nového produkčného softvéru na riadenie výroby školských 
projektov, od zadania námetu až po realizáciu filmu. 
 
-Dekan FTF vyzval vedúcich ateliérov/katedier, aby informovali študentov, že zverejňovanie školských 
filmov v rôznych médiách,  ich prezentovanie na festivaloch je možné iba po predchádzajúcom súhlase 
dekana FTF. Študentov k tomu zaväzuje licenčná zmluva, ktorú podpísali začiatkom štúdia na FTF VŠMU. 
 
-Pre informovanosť  členov kolégia,  sa stanovujú termíny zasadania Kolégia dekana v tomto 
kalendárnom roku v dňoch:  23.októbra,  20. novembra  a  19. decembra 2013. 
 
-V prílohe Vám posielame  Časovú organizáciu akad. r. FTF VŠMU 2013/14 v grafickej forme: 
 
 
V Bratislave, 18. septembra 2013                                                          doc. Anton Szomolányi, ArtD. 
Zapísala: A. Mihoková                       dekan FTF VŠMU                                                                      


