
STRETNUTIE: PRIESTORY ŠKASU A SKLADOVACÍ PRIESTOR 

PRI UNISPACE  

 

Dátum a čas stretnutia: 26.7. 2021, 11:30 

Miesto stretnutia:  I-9 

 

Zúčastnený:  

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.  (Prodekan pre informačné technológie, vzťahy 

s verejnosťou a spoluprácu s praxou) 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.   (Predseda Akademického senátu) 

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.  (Katedra informatiky) 

Bc. Boris Bobáľ (Predseda Študentskej komory AS) 

Bc. Martin Csiba     (Podpredseda Študentskej komory AS) 

 

Začiatok stretnutia – 11:30 

 

Prodekan Homola otvoril stretnutie a krátko zhrnul prejednávanú problematiku. Konštatoval, 

že všetky zúčastnené strany mali prístup k predchádzajúcej mailovej komunikácii, takže sú 

s problematikou oboznámené. Hlavným prejednávaným problémom bolo opakované 

využívanie skladovacích priestorov pridelených ŠKASu a prof. Rovanovi treťou stranou 

(zástupcami projektu Unispace) a to aj bez ich vedomia. Najaktuálnejší priestupok bol objavený 

Bc. Bobáľom 21.7. 2021, keď pri návšteve skladovacích priestorov objavil krabice ktoré tu boli 

bez povolenia uskladnené. Okamžite kontaktoval zodpovedné osoby a jeho kroky viedli k ich 

odstráneniu. Taktiež inicioval stretnutie so všetkými zúčastnenými stranami s cieľom nájsť 

trvalé riešenie problému. 

Na úvod stretnutia sa všetky zúčastnené strany zhodli, že na fakulte pretrváva nedostatok 

skladovacích priestorov. Prodekan Homola podotýka, že tento problém, spolu so zabezpečením 

miestností pre študentov a modernizácie prednáškových miestností by maj zabezpečiť projekt 

ACCORD. Profesor Rovan vyzdvihuje umožnenie streamovania prednášok v 

zrekonštruovaných veľkých prednáškových miestnostiach, má však obavy o reguláciu teploty, 

obáva sa najmä hluku z klimatizácie. Dúfa, že pri rekonštrukcii sa na to bude prihliadať. 

Aktuálnym riešením sú nehlučné ventilátory.  



Doc. Ševčík dodáva, že projekt ACCORD výrazne viazne zo strany Ministerstva investícii, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Pri plánovanom Pavilóne 

špičkových technológii dokonca zlyhalo verejné obstarávanie a proces za musí začať od 

začiatku. 

Na margo skladovacích priestorov Bc. Bobáľ podotkol, že pavilón matematiky, v ktorom sa 

nachádza aj prejednávaný skladovací priestor nemá na chodbách úložné priestory, na rozdiel 

od pavilónu fyziky. Prodekan Homola upresňuje, že oficiálne skladové priestory majú iba dve 

katedry v pavilóne fyziky. Problém s prejednávaným skladom vraj vznikol práve kvôli 

nedostatku priestoru, pričom sa fakulta snažila vyjsť v ústrety všetkým zúčastneným stranám 

(prof. Rovan, ŠKAS, Unispace). Unispace vraj potrebuje externý sklad, nakoľko ich priestory 

sú určené na coworking. Je v záujme študentov, aby bol skladovací priestor mimo priestorov 

Unispace, v opačnom prípade by dochádzalo k postupnému zmenšeniu jeho plochy, čo by 

v konečnom dôsledku uškodilo najmä študentom. Takzvaná „nelegálnosť“ konania bola za 

účelom kompromisu. Prodekan taktiež vyjadruje potrebu prebrať hierarchiu zásahov ŠKASu 

do programu Unispace.  

Bc. Bobáľ v reakcii na prodekana Homolu upresňuje, že musí okrem zastupovania študentov 

hájiť aj integritu ŠKASu, ktorého je predsedom. Vzhľadom na chystanú kompletnú obmenu 

študentov v ŠKASe (v spojitosti s pandémiou COVID-19 sa nekonali voľby, funkčné obdobie 

tak končí všetkým študentským senátorom, nie iba zvyčajnej polovici) si nie je istý do akej 

miery budú funkcie ŠKASu pokračovať. Vyjadril však dôrazný názor, že ŠKAS potrebuje na 

fakulte skladovacie priestory, vzhľadom na ich rozsiahly inventár.   

Doc. Ševčík spomenul, že s dekanom diskutovali aj o priestoroch bývalého bufetu v pavilóne 

fyziky. V jeho skladovacích priestoroch sa bol aj osobne pozrieť, a konštatuje, že sú 

„gigantické“. Vhodnou alternatívou by teda bolo, aby boli tieto priestory poskytnuté ŠKASu 

a prípadne aj katedre informatiky. Tým by sa vyriešil nedostatok priestoru a tiež rivalita 

sprevádzajúca sklad v pavilóne matematiky – ten by bol pridelený k Unispace. Pokiaľ sa 

priestory bufetu dajú do poriadku, boli by vhodné aj pre ďalšie pôsobenia ŠKASU, okrem 

skladu aj ako nová oddychová zóna. Ďalšia prevádzka bufetu ako stravovacieho zariadenia je 

totižto nerentabilná a firma nemá záujem o predĺženie zmluvy. Dekan je tomuto plánu taktiež 

naklonený, potrebné bude však právne vyriešenie problému. S týmto plánom sa stotožnili 

všetky strany a bol tak dosiahnutý konsenzus. 

Koniec stretnutia – 12:37 


