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. novembra 2009
___________________________________________________________________________
Prítomní:

doc. PhDr. Ján Sládeček – predseda
Mgr. Peter Dimitrov
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Jana Pupáková
Dávid Badin
Alžbeta Vaculčiaková
Jana Janove

Hostia:

doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.

Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Prerokovanie oprávnených požiadaviek študentov zo zasadnutia študentskej časti
Akademickej obce FDU AU zo dňa 4. 11. 2009.
2. Rôzne
Na zasadnutí AS FDU prítomných členov AS, hostí a prítomnú verejnosť privítal
predseda AS FDU AU doc. PhDr. J. Sládeček, PhD., ospravedlnil neprítomných členov AS
Mgr. A. Záborskú, ArtD., Mgr. K. Javorskú, doc. Mgr. V. Štrica, študent M. Récky sa bez
ospravedlnenia zasadnutia AS FDU AU nezúčastnil. Upozornil, že v zasadnutí sa bude
pokračovať, pre neprítomnosť 4 členov AS nie je uznášaniaschopný a nemôže prijať žiadne
uznesenie. Túto príležitosť AS využije na prediskutovanie naliehavých problémov, so
súhlasom prítomných členov, sa AS bude vyjadrovať k bodom programu formou rozpravy.
K bodu č.1


Predseda AS FDU AU doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. prečítal zápisnicu zo zasadnutia
Akademickej obce študentskej časti FDU AU zo dňa 4. 11. 2009 a požiadal dekana FDU
AU doc. Mgr. M. Švehlíka, ArtD., aby prítomných informoval o aktuálnom stave
komplexnej akreditácie magisterského štúdia v študijnom programe Filmová
dokumentárna tvorba, ktorý má podľa meritórneho vyjadrenia MŠ SR pozastavené práva
udeľovať akademické tituly absolventom štúdia na FDU AU a nemôže prijímať nových
študentov na štúdium. Pán dekan prítomných informoval, že daný stav bol prerokovaný
na kolégiu dekana dňa 12. 11. 2009 za prítomnosti prorektora AU PaedDr. P. Vítka,
študenti magisterského štúdia Filmová dokumentárna tvorba v ak. roku 2009/2010

pokračujú v štúdiu, fakulta má jeden rok na odstránenie nedostatkov zistených
akreditačnou komisiou.
V diskusii k uvedenému problému vystúpil člen AS Mgr. P. Dimitrov, ktorý poukázal na
neistotu a možnú likvidáciu študijného programu Filmová dokumentárna tvorba zo strany
vedenia fakulty, v prípade, ak nový garant štúdia prof. G. Markovič nebude Akreditačnou
komisiou uznaný. Mgr. P. Dimitrov a následne člen AS študent D. Badin poukázali na
chybu zo strany vedenia fakulty, že spis na zmenu garanta bol Akreditačnej komisii
doručený neskoro, po zistení vedúcou katedry dňa 15. októbra 2009.
Do diskusie sa zapojil prodekan FDU AU Mgr. art. Ľ. Viluda, ktorý prítomných
informoval, že prof. Goran Markovič bol vedením fakulty uvedený v navrhovanom
študijnom programe Filmová tvorba. Na skutočnosť nezákonného postupu a následných
problémov vedenie fakulty upozornil pri tvorbe nového študijného programu.
Diskusiu prerušil študent D. Badin, požiadal prítomných členov AS FDU o súhlas, aby
zasadanie bolo zdokumentované poslucháčkou druhého ročníka magisterského štúdia
Filmovej dokumentárnej tvorby.
Počas prerušenia diskusie predseda a tajomníčka AS FDU AU upozornili prítomnú
verejnosť, aby sa všetci prítomní podpísali na prezenčnú listinu.
Do diskusie sa zapájala prítomná verejnosť, Mgr. R. Zabloudil, ktorý obhajoval nový
neakreditovaný študijný program, ktorý bol pripravovaný aj pre študentov bakalárskeho
študijného programu
Filmová dramaturgia a scenáristika a vyslovil nespokojnosť
s prácou vedúcej katedry.
Na konkrétne otázky študentov prvého a druhého ročníka magisterského študijného
programu Filmová dokumentárna tvorba odpovedal pán dekan doc. Mgr. M. Švehlík,
ArtD. neisto a prítomnú verejnosť svojimi odpoveďami dostatočne nepresvedčil, členka
AS FDU AU J. Pupáková si vyžiadala z dekanátu FDU AU zápisnicu zo zasadania
kolégia dekana, kde podľa vyjadrenia pána dekana, boli konkrétne otázky vyriešené.
Zápisnica zo zasadnutia kolégia dekana konaného dňa 12. 11. 2009 nebola dokončená,
nebol uvedený presný program zasadnutia ( v bode č. 2 nebol uvedený predmet
rokovania), v zápisnici chýbala časť 3. Rôzne – diskusia, časť 4. Uznesenie a časť 5.
Záver. Uvedená zápisnica bude zaprotokolovaná v registratúrnom denníku AS FDU AU.
Na vážnosť situácie poukázal Mgr. P. Dimitrov, vyslovil ľútosť s odchodom z postu
doterajšej garantky a osobnosti magisterského študijného programu Filmová
dokumentárna tvorba doc. O. Sommerovej, mimoriadnej profesorky.
Člen AS FDU AU D. Badin pripomenul uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS FDU
dňa 23. 10. 2009, apeloval na list predsedu AS FDU AU adresovaný pánovi rektorovi doc.
M. Oľhovi, mimoriadnemu profesorovi odovzdaný cez podateľňu AU dňa 3. 11. 2009,
v súvislosti s porušením zákona o vysokých školách dekanom FDU AU.


K ďašiemu uzneseniu AO – študentskej časti zaoberať sa výberom divadelných hier
inscenovaných na škole s prihliadnutím na požiadavky študentov odpovedal predseda AS
FDU AU doc. PhDr. J. Sládeček, PhD., výber a príprava absolventských predstavení je
v kompetencii príslušnej katedry.



Diskusiu k uzneseniu AO – študentskej časti o doriešenie problémov s rozvrhmi,
dochádzkou vyučujúcich a ohodnotením ich práce na základe prínosu študentom
a študentkám otvoril študent 3. ročníka M. Janičík, upozornil pána dekana, že za mesiac
po zasadnutí AS FDU AU, kde v uznesení AS uložil dekanovi FDU AU okamžite riešiť
problémy výučby bakalárskeho študijného programu Filmová dramaturgia a scenáristika
v ak. roku 2009/2010, sa zo strany vedenia fakulty nič nevyriešilo, rozvrhy zostali
nezmenené a do dnešného dňa nemajú pedagógmi obsadené povinné predmety. Podľa

platných predpisov nezískajú stanovený počet kreditov pre postup do ďalšieho semestra.
Pán dekan študentom oznámil, že všetko je v riešení s vedúcim katedry, u niektorých
predmetov budú navýšené kredity.
K danému problému sa vyjadrovali študenti zo všetkých troch ročníkov z prítomnej
verejnosti. Študent M. Štesko poukázal na skutočnosť, ako mohol byť schválený študijný
program, keď zo strany vedenia fakulty neboli doriešené pracovné zmluvy pedagógov
doteraz neprednášaných študijných predmetov, či aj v tomto prípade nebol porušený
zákon.
Keďže z vedenia fakulty nebola vyvinutá maximálna snaha doriešiť daný stav
k spokojnosti študentov FDU AU, členovia senátu za podpory prítomnej verejnosti sa
dohodli, že v skrátenom termíne musí zasadnúť AS FDU AU a vyzýva všetkých členov
AS FDU AU, aby sa dňa 30. 11. 2009 o 13.00 hod. zasadnutia AS FDU AU zúčastnili.
K danému problému sa vyjadrili členky AS FDU A. Vaculčiaková, J. Janove, poukázali
na nespokojnosť študentov s kritickou situáciou a dianím na škole, že je základnou
povinnosťou vedenia školy, okamžite riešiť adekvátne podmienky na realizáciu štúdia,
ktoré má v rukách vedenie školy. Týkalo sa to aj ďalších uznesení zo zasadnutia AO –
študentskej časti, komplexnej inventarizácie a prísnejšej evidencie zapožičaných kusov
techniky a doriešenia využívania priestorov budovy fakulty študentmi po 16.00 hod..
Po diskusných príspevkoch A. Vaculčiakovej, J. Janove, M. Šteska, O. Uhrina, Bc. M.
Vašicovej, J. Pupákovej, Mgr. P. Dimitrova, spoločnom konštatovaní, že na fakulte nie je
poriadok, riešenie zložitej situácie sa neposúva ďalej, vystúpil člen AS FDU AU D.
Badin, za akademickú obec študentskej časti vyslovil nedôveru vedeniu fakulty, za
porušovanie zákona a vnútorných predpisov AU a FDU AU, pre neplnenie povinností
vyplývajúcich z funkcie dekana navrhuje, aby dekan FDU AU doc. Mgr. M. Švehlík,
ArtD., bol z funkcie dekana odvolaný.


Z prítomnej verejnosti vystúpil študent Bc. J. Háber a požiadal predsedu AS FDU AU,
aby do diskusie bolo zaradené uznesenie zo zasadnutia AO – študentskej časti prešetrenie
prípadu zastrašovania uvedeného študenta dekanom FDU AU. V rozprave diskutoval pán
dekan doc. Mgr. M. Švehlík, ArtD., študent Bc. J. Háber a študentka Bc. M. Vašicová,
ktorá bola prítomná pri rozhovore, ktorý prebehol po zasadnutí AS FDU AU dňa 30.
septembra 2009, keď bola prejednávaná sťažnosť študentov FDU AU k zmene študijného
programu počas štúdia, po príkaze dekana FDU AU zo dňa 8. septembra 2009.

K bodu č. 2
 V ďalšom diskusnom príspevku študenti vyslovili nespokojnosť s neúčasťou na
zasadnutiach AS FDU AU študenta M. Réckeho.
Predseda AS FDU AU doc. PhDr. J. Sládeček, PhD. ukončil zasadnutie a prítomným členom
a verejnosti poďakoval za účasť.

doc. PhDr. J. Sládeček, PhD.
predseda AS FDU AU
Zapísala: Jana Pupáková
Zápisnicu overil: Dávid Badin

