Vážení študenti,
-oznam o odstávke vody bol zverejnený v najkratšom možnom čase, hneď ako sme dostali
potvrdený termín od monopolného dodávateľa a jediného možného zo zákona oprávneného
na dodávku vody a montáž vodomerov - BVS,
-termín sme dostali potvrdený dňa 6.5.2015 a bezodkladne sme informovali všetky dotknuté
osoby a organizácie ako internát Ľudovíta Štúra, RUŠ, oznamy študentom a bývajúcim...
-zvažovali sme informáciu o predbežnom termíne, ktorý bol o týždeň skôr, z dôvodov negatív
a rizík ako nákup cestovných lístkov, náhradné ubytovanie a iné opatrenia ktoré by bývajúci
urobili sme našťastie nezverejnili, lebo termín bol zo strany dodávateľov odsunutý a hrozilo
by riziko nespokojnosti práve z menovaných dôvodov, a tento oznam by bol zmätočný a
nezmyselný
-bolo mimoriadne náročné zohnať vodomer atypických rozmerov a skoordinovať všetky
dotknuté organizácie pri realizácii prác,
-po uvážení pri príležitosti blížiacich sa sviatkov predpokladáme, že viac ako polovica
internátu odcestuje, preto máme zato, že tento termín je najvhodnejší,
-nemohli sme posunúť termín na neskôr z dôvodu blížiaceho sa skúškového obdobia, kedy
po dohode s RUŠ, ktorá háji záujmy študentov vynechávame aj hygienické kontroly,
- vedenie internátov je toho názoru, že ak by sa nevyužilo na prepoj vody toto obdobie voľna,
kde je viac ako polovica študentov doma, ale prepoj by sa presunul na iné dni , a to ešte v čase
skúškového obdobia, tak nespokojnosť študentov by bola podstatne väčšia a sťažovali by si
takmer všetci študenti s poznámkou, že prečo sa na prepoj nevyužilo sviatkové obdobie, keď
je väčšina odcestovaná,
-celý projekt prepojenia je mimoriadne obtiažny a dotýka sa aj časti objektov internátov
Ľudovíta Štúra, ak by bol projekt uskutočnenia odsunutý na neskôr, tak by bol ohrozený aj
dátum kolaudácie zrekonštruovaných objektov na našom internáte,
-ako celok sú to všetko mimoriadne dôvody a veríme že chápete nevyhnutnosť opráv
vodovodnej siete, ktorá je na našom úseku kompletne pripravená a čaká na prepojenie na
verejnú vodovodnú sieť, ktorú nie je možné zrealizovať bez úplnej odstávky vody,
-veľmi nás mrzí skutočnosť, že spôsobíme určitý diskomfort, no je na zvážení či by bolo
vhodné a na koho zodpovednosť presunúť plánovanú odstávku na neskorší dátum v mene
ubytovaných, pri tak enormnom úsilí vynaloženom pri zabezpečovaní vodomeru a
skoordinovania termínu prepoja, na ktoré sa zvyčajne čaká v aj niekoľko mesiacov,
-v prípade potreby a záujmu vieme poskytnúť náhradné ubytovanie počas odstávky na inom
internáte v rámci STU do výšky voľných kapacít, študenti sa môžu hlásiť priamo na
vrátniciach našich ŠD (Mladá garda - 0918 664 020, Jura Hronca a Nikosa Belojanisa - 0918
664 031, 0918 664 030, Svoradov - 0918 664 041, Dobrovičova - 0918 664 067) , vrátane
hotela Akademik (0918 664 027, 02/57101433). Možnosť voľnej kapacity pre ubytovanie si
však musia vopred , najlepšie telefonicky, preveriť. Pred ubytovaním sa bude musieť študent
preukázať preukazom študenta bývajúceho na ŠD Mladosť.
-počas odstávky bude v areáli náhradné zásobovanie cisternou
-ospravedlňujeme sa za znížený komfort a prepoj sa budeme snažiť urobiť v čo najkratšom
čase
Vážení študenti, verím, že po tomto vysvetlení lepšie chápete obtiažnosť situácie, ktorú
musíme riešiť. Ďakujeme za porozumenie.

