
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FTF VŠMU dňa 10.5.2011 
 
Prítomní: doc. Igor Vrabec, doc. PhDr. Martin Šmatlák, Mgr. Andrea Biskupičová,  
Mgr. Štefan Komorný, ArtD., doc. Vladimír Malík, doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.,  
doc. Ingrid Mayerová, ArtD doc. Marek Leščák, doc. Ľudovít Labík, ArtD, Teodor Kuhn, 
Ondrej Synak 
Ospravedlnení: doc. Dušan Trančík, ArtD., Mgr.art. Dušan Kozák, Barbora Oravcová, Peter 
Pokorný 
 
Program: 
 

1. Štatút festivalu Áčko 
2. Výročná správa o hospodárení za rok 2010 
3. Technologické požiadavky na rok 2011 
4. Návrh rozpočtu na rok 2011 
5. Prejednanie nového študijného programu: „Vizuálne efekty“ 
6. Doplnenie Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU 
7. Rôzne 

 
1. Schválenie pozmeneného Štatútu Festivalu Áčko 
 
Boli zapracované všetky zmeny navrhované na minulom zasadaní senátu, včetne pripomienky 
doc. Ditrichovej o zmene formulácie „osobitná porota“ na „porota“. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
2. Správa o hospodárení FTF VŠMU za rok 2010 – jednohlasne schválená. 
 
3. Technologické požiadavky na rok 2011 
 
K prejednaniu tohto bodu bol priznaný prodekan pre zabezpečenie realizácie študentských 
filmov a technický rozvoj, doc. Jozef Hardoš, ArtD, ktorý odôvodnil návrh technologických 
požiadaviek. Za návrh sa hlasovalo: 
Prítomní: 11, Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa: 2 
Návrh bol schválený. 
 
4. Návrh rozpočtu na rok 2011 
 
K prejednaniu tohto bodu bol prizvaný dekan FTF, doc. Anton Szomolányi a tajomníčka FTF, 
Ing. Elena Horváthová. 
 

Študent Kuhn upozornil na nepomer medzi financiami udelenými ADT a AFTR. Chyba 
pravdepodobne nastala vo vedení ateliéru, ktoré nedostatočne špecifikovalo svoje požiadavky. 
 

Doc. Šmatlák sa pýta na výšku financií v sekcii pre Umelecký výkon. 
 

P. dekan vysvetlil dôvod nedostatku financií, ktorého pôvod je v nízkych dotáciách. 
 

Študent Synak podal návrh na zjednotenie cvičení naprieč ateliérmi, aby senát udelil 
povinnosť vedúcim ateliérov spísať zoznam realizačných cvičení počas celého štúdia. 
 

Doc. Leščák upozorňuje, že na škole je nedostatočný tok informácií. Je potrebné, aby boli 
študenti oboznámení s cvičeniami a ich účelom, a rovnako aj s disponibilnými prostriedkami 
pridelenými na každé cvičenie. Realizácia cvičení potrebuje jednotný systém. 
 
Doc. Vrabec navrhol, aby senát zaradil zoznam týchto cvičení ako súčasť študijných plánov.   
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Študent Synak navrhuje zriadiť Vnútroškolský grantový systém, ktorý bude prideľovať 
financie na základe kvality predkladaných scenárov. 
 

Doc. Mayerová podporuje vznik Vnútroškolského grantového systému, a taktiež podporuje, 
aby sa zjednotili cvičenia – okrem finančnej úspory aj z dôvodu koncentrovania tvorivej 
energie študentov. 
 

Prítomný člen Veľkého senátu, Mgr. art. Kičák oboznamuje prítomných s faktom, že na 
Veľkom senáte bolo schválených na Umelecký výkon 70 000 €, pričom v rozpočte sa na tento 
účel objavilo iba 62 000 €.  
 

Doc. Mayerová navrhuje, aby bolo na Umelecký výkon poskytnutých pôvodných 70 000 €. 
Tajomníčka, Ing. Horváthová uviedla, že za tento finančný rozdiel by bolo možné zabezpečiť 
kúpu kamier JVC, nevyhnutných pre realizáciu študentských projektov. Senát v tejto 
súvislosti informovala, že časť určená na umelecký výkon je závislá na priamych 
a nepriamych nákladoch a jej výška môže byť rozdielna. 
 
 

Dekan, doc. Szomolányi informoval, že poskytnutých 62 000 € vychádza z požiadaviek 
produkcie, pričom sa bral zreteľ na priame aj nepriame náklady.  
 
Akademický senát za návrh rozpočtu hlasoval: 
Prítomní: 11, Za: 8, Proti: 1, Zdržal sa: 2 
Návrh bol schválený. 
 
AS na základe diskusie k rozpočtu na rok 2011 vyjadruje súhlas so zámerom na zavedenie 
interného grantového systému fakulty pre financovanie školských filmov a poveruje dekana, 
aby na rokovanie AS predložil návrh na zriadenie tohto systému tak, aby mohol byť systém 
funkčný už v zimnom semestri akademického roka 2011/2012. 
 
5. Prejednanie podania akreditácie nového študijného programu: „Vizuálne efekty“ 
 
Tento bod bol už prejednaný na predchádzajúcom senáte. Za návrh sa hlasovalo: 
Prítomní: 11,  Za: 11 – návrh bol jednohlasne schválený. 
 
6. Doplnenie Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU 
Akademický senát prerokoval žiadosť dekana doc. Szomolányiho na doplnenie Vedeckej 
a umeleckej rady FTF VŠMU – za odstupujúceho prof. Ondreja Šulaja navrhuje doc. Martina 
Šulíka, pedagóga FTF VŠMU z Ateliéru filmovej a televíznej réžie. Za návrh sa hlasovalo: 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
7. Rôzne 
Akademický senát jednohlasne schválil doc. Mayerovú ako zástupcu FTF VŠMU do Rady 
Vysokých škôl. Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
           doc. Igor Vrabec 
       predseda Akademického senátu FTF 
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