FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
Akadémia umení
AKADEMICKÝ SENÁT
Ul. Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FDU AU, ktoré sa konalo
dňa 23. októbra 2009
___________________________________________________________________________

Prítomní:

doc. PhDr. Ján Sládeček – predseda
Mgr. Kateřina Javorská - podpredsedníčka
Mgr. art. Alexandra Záborská, ArtD.
Mgr. Peter Dimitrov
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Jana Pupáková
Dávid Badin
Alžbeta Vaculčiaková
Michal Récky

Hostia:

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, mimoriadny profesor
doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Porušovanie Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov na
FDU AU.

Na zasadnutí AS FDU prítomných členov AS a hostí privítal predseda AS FDU AU doc.
PhDr. J. Sládeček, PhD. a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu č.1


Predseda AS FDU AU doc. PhDr. Ján Sládeček PhD. informoval prítomných, že došlo
k porušeniu Zákona o vysokých školách až blamáži, ktorá sa stala študentke FDU AU
Irine Gradovovej v súvislosti s neukončením bakalárskeho štúdia v študijnom programe
Filmová dokumentárna tvorba, kde skúšobná komisia nevydala žiadne rozhodnutie
k predloženej bakalárskej práci a následne pripomenul, že nastala zložitá situácia
v súvislosti s nečakaným odchodom doc. Sommerovej z FDU AU.
Podpredsedníčka AS FDU AU Mgr. K. Javorská upozornila, že AS nemá žiadne podklady
o nedokončenej štátnej skúške menovanej študentky. Z prítomnej verejnosti sa do diskusie
zapojil doc. Mgr. A. Szomolányi, ArtD. a prítomných informoval, že náhradný a opravný
termín vykonania štátnych skúšok bol katedrou stanovený dňa 07. 09. 2009, ktorých sa
študentka nezúčastnila a svoju neúčasť neospravedlnila. Dekan FDU AU Doc. Mgr. M.

Švehlík, ArtD. informoval, že bola vymenovaná ďalšia skúšobná komisia, ktorá opätovne
nevydala rozhodnutie k predloženej bakalárskej práci a pripomenul, že doteraz nedostal
k uvedenému problému stanovisko od vedúcej katedry doc. M.Plitkovej.
V diskusii vystúpili dekan FDU AU doc. Mgr. M. Švehlík, ArtD., Mgr. P. Dimitrov, Mgr.
A. Záborská, ArtD., J. Pupáková, doc. Mgr. A. Szomolányi, Mgr. R. Zabloudil.
Uvedenú skutočnosť AS FDU zobral na vedomie a odporúča dekanovi FDU AU doc.
Mgr. M. Švehlíkovi, ArtD. doriešiť kauzu študentky I. Gradovovej v zmysle platných
predpisov v súlade s morálnymi a etickými zásadami.
•

V ďalšom diskusnom príspevku vystúpila podpredsedníčka AS FDU AU Mgr. K.
Javorská a členov AS a prítomnú verejnosť upozornila na program mimoriadneho
zasadnutia, ktorý má riešiť porušenie Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v znení
neskorších predpisov na FDU AU a vnútorných predpisov FDU AU v súvislosti so
zapísaním študentov na základe príkazu dekana doc. Mgr. Milana Švehlíka, ArtD. zo dňa
8. septembra 2009, do prvého a druhého ročníka magisterského štúdia na neakreditovaný,
Umeleckou a vedeckou radou FDU neprerokovaný a Akademickým senátom FDU AU
neschválený študijný program Filmová tvorba v dňoch 10. a 11. septembra 2009. Keďže
uvedený študijný program v čase zápisu nebol akreditovaný a Ministerstvom školstva
zaradený do číselníka akreditovaných študijných programov, pri spracovávaní
Centrálneho registra študentov v mesiaci septembri 2009, boli študenti magisterského
štúdia zaradení na študijný program Filmová dokumentárna tvorba. Dôvodom na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia AS FDU AU boli výsledky komplexnej akreditácie zverejnené
na stránke Akreditačnej komisie dňa 30. septembra 2009, kde magisterský študijný
program Filmová dokumentárna tvorba nie je spôsobilý, nespĺňa kritériá komplexnej
akreditácie.
V diskusii k tomuto bodu programu postupne vystúpili Mgr. art. A. Záborská, ArtD., Mgr.
M. Palúch, PhD., J. Pupáková, doc. Mgr. A. Szomolányi, M. Jurza , M. Récky.
Mgr. art. A. Záborská, ArtD., Mgr. M. Palúch, PhD. i študent M. Récky zhodne sa
vyjadrili, že tento problém sa už na minulom mimoriadnom zasadnutí riešil
a k spokojnosti študentov Filmovej a dokumentárnej tvorby sa aj za ich účasti vyriešil.
Podpredsedníčka AS FDU AU Mgr. K. Javorská navrhla AS FDU AU poveriť predsedu
AS FDU AU doc. PhDr. J. Sládečka, PhD., aby oslovil listom pána rektora doc. Mgr. art.
M. Oľhu, mim. profesora, aby sa s plnou vážnosťou zaoberal porušením Zákona
o vysokých školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov AU
v súvislosti so zapísaním študentov na neakreditovaný študijný program Filmová tvorba.



Členka senátu študentka A. Vaculčiaková vystúpila s názorom, že medzi študentami
kolujú rôzne fámy a študenti majú strach otvorene povedať svoj názor. Doc. Mgr. A.
Szomolányi vyzval prítomných študentov, aby sa nedali nikým manipulovať a svoj názor
sa nebáli vysloviť.
K tejto téme požiadal o slovo rektor AU doc. Mgr. art. M. Oľha, mim. profesor. V svojom
vystúpení uviedol, že je povinný všetkých prítomných informovať o závažnom čestnom
prehlásení bývalého študenta Filmovej dokumentárnej tvorby Michala Opatíka, ktorý mu
mailom poslal vyjadrenie, ako ho pedagóg doc. Mgr. A. Szomolányi žiadal, aby, ak chce
ukončiť predmet, zaplatil 40 000 Sk. Doc. Mgr. A. Szomolányi sa voči tomuto obvineniu
zásadne ohradil a vyslovil názor, že je to iba pomsta bývalého študenta, ktorého pre
neschopnosť museli zo štúdia vyradiť. Rektor AU doc. Mgr. art. M. Oľha, mim. profesor
mu navrhol, aby spomínaný problém s bývalým študentom riešil právnou cestou. Vzápätí

na to doc. Mgr. A. Szomolányi v expresívnom monológu sa kriticky vyjadril na vedenie
fakulty, kde tvrdil, že má najväčšiu zásluhu na získaní garanta magisterského štúdia
Filmovej dokumentárnej tvorby prof. G. Markoviča, čo dekan FDU AU zásadne poprel.
Ďalej doc. Mgr. A. Szomolányi vyzdvihol svoje zásluhy o zariadenie filmového štúdia
a vôbec celej fakulty filmovou a televíznou technikou, na čo kvestorka AU Ing. P.
Virágová reagovala, že nedostala o tom žiadny písomný doklad, aby mohla spomínanú
techniku zaevidovať. Doc. Mgr. A. Szomolányi konštatoval, že to nie je jeho
povinnosťou.


S vážnym problémom výučby, podľa zverejnených rozvrhov v akademickom roku
2009/2010 študentov bakalárskeho štúdia, študijného programu Filmová dramaturgia
a scenáristika vystú p li člen AS FDU AU Dáv id Bad in a študent Marek Janičík, ktorý
upozornil vedenie fakulty, že doteraz z učebného programu absolvoval každý týždeň len
jednu vyučovaciu hodinu, pretože ostatní pedagógovia sa na vyučovací proces nedostavili
a tiež na absenciu troch povinných predmetov, kde nemajú prednášky. Do diskusie sa
zapojila Mgr. K. Javorská, prítomnú verejnosť informovala, že rozvrhy za katedru
vypracovala v súlade so schváleným študijným programom na zasadnutí AS FDU AU dňa
30. septembra 2009. Nepozná dôvod, prečo boli zo zoznamu vyradení pedagógovia doc.
Ľ. Fifik, doc. K. Orban, prof. I. Pospíšil ale aj PhDr. A. Ostrihoňová, navrhnutí katedrou.
Na otázku reagoval rektor doc. Mgr. art. M. Oľha, mim. profesor, že nakoľko štúdium je
bakalárske a nemá akreditovaný magisterský študijný program, nie je dostatok finančných
prostriedkov na pokrytie mzdových nákladov nových pedagógov.
AS FDU AU ukladá dekanovi FDU AU okamžité riešenie problémov výučby
bakalárskeho štúdia študijného programu Filmová dramaturgia a scenáristika
v akademickom roku 2009/2010.



Členka senátu Mgr. art. A. Záborská, ArtD. pripomenula Otvorený list študentom od doc.
Sommerovej, ktorá okrem iných nepodložených tvrdení obvinila AS FDU AU, že voľba
dekana fakulty neprebehla demokratickým spôsobom. vyslovila názor, že AS FDU AU by
sa mal od týchto zavádzajúcich tvrdení dištancovať. Doc. Sommerová rozviazala s FDU
AU pracovný pomer je táto záležitosť irelevantná.



Súvislosti s výberovým konaním na obsadenie funkcie tajomníka FDU AU vystúpila J.
Pupáková a poukázala na čl. 4 ods. 4 a čl. 5 ods. 11 vnútorného predpisu Zásad
výberového konania Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Uznesenie


AS FDU AU odporúča dekanovi FDU AU doc. Mgr. M. Švehlíkovi, ArtD.
doriešiť kauzu študentky I. Gradovovej v zmysle platných predpisov.



AS FDU AU poveril predsedu AS FDU AU doc. PhDr. J. Sládečka, PhD., aby
oslovil listom pána rektora doc. Mgr. art. M. Oľhu, mim. profesora, aby sa s plnou
vážnosťou zaoberal porušením Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v znení
neskorších predpisov a vnútorných predpisov AU v súvislosti so zapísaním
študentov na neakreditovaný študijný program Filmová tvorba.



AS FDU AU ukladá dekanovi FDU AU okamžité riešenie problémov výučby
bakalárskeho štúdia študijného programu Filmová dramaturgia a scenáristika
v akademickom roku 2009/2010.

doc. PhDr. J. Sládeček, PhD.
predseda AS FDU AU

