Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava

Zápisnica č.14 / (2014 – 2018)
z mimoriadneho zasadania AS SjF STU zo dňa 7. 2. 2017 o 15:00 h

Prítomní :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Belavý Cyril, Prof., Ing., PhD.
Benco Peter, Ing., CSc.
Beniak Juraj, doc., Ing., PhD.
Fekete Roman, doc., Ing., PhD.
Gabková Jana, RNDr., PhD.
Gulan Ladislav, Prof., Ing., PhD.
Havelka Ferdinand, Ing., PhD.
Chmelko Vladimír, Ing., PhD.
Juriga Martin, Ing., PhD.
Kucharíková Anna, PhDr., CSc.
Petrák Peter, Ing., CSc.
Pokusová Marcela, doc., Ing., PhD.
Ridzoň František, doc., Ing., CSc.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rohaľ-Ilkiv Boris, Prof., Ing. CSc.
Sejč Pavol, Prof., Ing., PhD.
Schrek Alexander, doc., Ing., PhD.
Urban František, prof., Ing., CSc.
Grausová Ivana, Bc.
Kertész Milan, Ing.
Kováč Tomáš, Ing.
Kozakovič Radko, Ing.
Melicher Markus, Bc.
Nemec Martin, Bc.
Ondraščin Martin
Sivý Martin, Ing.

Neprítomní :

1.
2.

Uváček Marian, Mgr., PhD.
Chlebo Michal, Bc.

– ospr.
– ospr.

Program: 1. Otvorenie a schválenie programu

2. Budovanie nového stavebného objektu Univerzitného centra na Nám. slobody 17
(Projekt ACCORD)
3. Rôzne
K bodu 1:

Zasadnutie AS SjF STU otvoril jeho predseda, doc. Ing. F. Ridzoň, CSc. Privítal prítomných senátorov a
hostí – dekana fakulty doc. Ing. Branislava Hučka, PhD., prodekanov – Dr. Záhonovú, prof. Gondára,
doc. Kollátha, doc. Masaryka, tajomníčku fakulty Ing. Gabrielu Kuzmovú, Matúša Margetina).
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:
– prof., Ing. František Urban, CSc.
– Ing. Martin Sivý
Program zasadnutia aj overovatelia zápisnice boli schválení bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

1

K bodu 2:

Mimoriadne zasadnutie AS SjF STU bolo zvolané na základe žiadosti dekana fakulty, ktorý predložil aj
návrh uznesenia a požaduje stanovisko AS SjF STU k investičnému zámeru STU vybudovať nové
Univerzitné centrum vo dvore na Nám. slobody 17 (pripravovaný projekt ACCORD medzi STU a UK).
Súčasťou pripravovaného projektu je aj budova Ťažkých laboratórií (ŤL) nachádzajúca sa v tomto
dvore, ktorej správcom a užívateľom je SjF STU a ktorá sa stala predmetom diskusie.
S návrhom predloženého uznesenia dekanom fakulty pre AS SjF STU k projektu ACCORD boli prítomní
senátori oboznámení vopred a prerokovali ho v akademických obciach ústavov.
Ešte pred diskusiou k tomuto bodu dekan fakulty, doc. Hučko, prítomným senátorom prečítal list –
stanovisko vedenia SjF k projektu ACCORD – zaslaný rektorovi STU dňa 24.1.2017. Obsahom listu sú
požiadavky SjF vzhľadom na projekt ACCORD zhrnuté do ôsmich bodov. Taktiež senátorom oznámil, že
koordinátormi spomenutého projektu za SjF STU sú doc. Koláth, doc. Masaryk a Mgr. Lucia Abrhamová
(administratíva).
V diskusii okrem iného odzneli nasledovné významné príspevky:
Prof. Roháľ-Iľkiv – pripomenul, že projekt ACCORD bol prerokovaný už v januári 2015 na kolégiu
rektora spolu s maximálnou výškou financií na revitalizáciu dotknutého dvora. Položil otázku, prečo SjF
nevenovala tomuto problému pozornosť už skôr, napr. v apríli 2015, a dva roky nezaujala k tomuto
problému žiadne stanovisko, príp. neformulovala svoje požiadavky.
Doc. Hučko – vedenie fakulty vedelo o príprave tohto projektu, ale nevedelo, že výberové konanie na
architektonickú štúdiu ako aj samotný výber štúdie už bol zrealizovaný a samotný projekt pokročil
značne dopredu. Vedenie sa o tom dozvedelo náhodne. Rokovania ohľadom štúdie prebiehali bez SjF.
Túto chybu priznal aj rektor STU na stretnutí s akademickou obcou SjF dňa 18.1.2017.
Prof. Gondár – osobne prešiel všetky priestory ŤL , ale nie všetky priestory sú podľa neho využívané,
napr. priestory na turbíny – turbínu nie je možné spustiť, pretože nemáme kotolňu. Taktiež spustenie
žíhacej pece by prinieslo fakulte nový limit na energie.
Doc. Pokusová – pripomenula, že v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť aj nasledujúcu skutočnosť –
v minulosti už časť ŤL bola presťahovaná do Trnavy ale k jej obnoveniu nikdy nedošlo.
Doc. Masaryk – povedal, že osobne sa stretol s Ing. Belkom a rokoval ohľadom požiadaviek ústavov na
nové laboratória v budove ŤL.
Doc. Hučko – upozornil, že celý novovybudovaný objekt bude kolaudovaný naraz, štúdie na Magistráte
mesta Bratislava sú záväzné, pretože si vyžadujú stanovisko Úradu životného prostredia. Povedal, že
snahou SjF je , aby nedošlo k zbúraniu budovy ŤL ale k jej rekonštrukcii,.
Ing. Chmelko – povedal, že je potrebné si uvedomiť, že AS SjF sa nevyjadruje k projektu ale k majetku
fakulty, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty (citoval príslušnú časť zákona o VŠ). Pripomenul, že budova
ŤL je majetkom slúžiacim na plnenie úloh SjF, sú na ňu viazané akreditačné práva fakulty a jej zbúranie
by tieto jej práva ukončilo. Následne prečítal návrh nového uznesenia AS SjF.
Nový návrh uznesenia AS SjF podporil ako prvý doc. Fekete a potom aj iní senátori, na základe čoho
dekan fakulty stiahol ním predložené uznesenie z tohto mimoriadneho zasadnutia AS.
Následne bola menovaná Návrhová komisia v zložení Ing. Chmelko, Bc. Melicher, prof. Roháľ-Iľkiv
a doc. Beniak.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 23
: 0
: 2
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Návrhová komisia pripravila návrh nového uznesenia, predniesla ho prítomným senátorom a následne sa
o ňom hlasovalo.
Uznesenie AS SjF STU v Bratislave:
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave v zmysle zákona 131/2002 Z. z., §23 ods. 2 písm.
h a §17 bod 5 nesúhlasí s asanáciou (likvidáciou) budovy Ťažkých laboratórií (ŤL) vo dvore na Nám.
slobody 17, ktorá je zverejnená v Investičnom zámere Univerzitného centra ako súčasť pripravovaného
projektu ACCORD medzi STU a UK.
V prípade akýchkoľvek rekonštrukčných prác na objekte ŤL žiadame zabezpečiť:
 nepretržitosť pedagogického a výskumného procesu a riešenia zmluvných úloh,
 nedotknuteľnosť existujúcej plošnej výmery laboratórií SjF STU v Bratislave v budove ŤL,
 nezmenené postavenie SjF STU v Bratislave ako užívateľa budovy ŤL.
AS SjF STU v Bratislave žiada vedenie SjF STU v Bratislave, aby bol pravidelne informovaný o stave
rozpracovanosti projektu ACCORD.
Výsledky hlasovania:

Počet členov AS
Počet prítomných
Hlasovalo za
Hlasovalo proti
Zdržalo sa hlasovania

: 27
: 25
: 25
: 0
: 0

Záver: Uznesenie AS SjF STU bolo schválené všetkými hlasmi prítomných senátorov.
K bodu 3:

– Výpis schváleného uznesenia AS SjF STU z bodu 2, bude zaslaný predsedovi AS STU a rektorovi
STU,
– predseda senátu, doc. Ridzoň, pripomenul senátorom, že najbližšie zasadnutie AS SjF STU bude
28.2.2017 o 14.00 hod.

Zapísala:

Overili

:

RNDr. Gabková Jana, PhD.

...................................................................

prof. Ing. František Urban, CSc

...................................................................

Ing. Martin Sivý

...................................................................

V Bratislave, 10.2.2017
...................................................
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
predseda AS SjF STU
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