
Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava 
 

Zápis č. 2/01 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II 
konaného dňa 7.8.01 

 
 
Prítomní: Kohút, Weis, Mrvová, Šipošová, Horváth, Barta, Binder, Elias, Mederly, Ďurkovič, 
Mužík 
 
Program: 
 
1. Prerokovanie a schválenie: 

- Obstarávanie trás pre kostru siete SANET II 
- Čiastkové návrhy metropolitnej siete v Bratislave 
- Realizácia miestnych predĺžení siete v uzloch Košice, Zvolen 

 
2. Informácia o stave a rozpracovaní čiastkových projektov SANET II 
 
 
V úvode sa rada dohodla na spôsobe označovania dokumentov týkajúcich sa čiastkových 
projektov v rámci projektu SANET II. 
 Číslovanie má štruktúru  –   SanII – xx – nn/rr 
                                               xx – identifikácia čiastkového projektu 
                                                        CH – chrbticová sieť  
                                                        MS – metropolitná sieť    
                                                        PS  -  prístupová sieť (miestne predĺženie chrbticovej siete) 
                                              nn – poradové číslo čiastkového projektu 
                                              rr – dvojčíslie roku   
Poradové číslo čiastkového projektu prideľuje sekretariát SANETu.  
Schválené dokumenty spolu so stavebnou a technickou dokumentáciou siete SANET II sú 
archivované na  sekretariáte SANET, Vazovova 5, Bratislava. Za obsah a odovzdanie 
dokumentácie k  archivácii zodpovedá riešiteľ projektu. 
 
Uznesenie č.2/01: 
RRP prerokovala predmet a spôsob obstarávania vrátane technickej špecifikácie projektu 
„SANET II – chrbticová sieť“ – dokument San II-05/01   
RRP súhlasí: 
a.) so spôsobom obstarávania a s textom výzvy na podanie súťažných ponúk pričom výzva 

nebude zverejnená v tlači a vo vestníku pre verejné obstarávanie. 
 
b.) so zoznamom oslovených subjektov: 

Energotel 
Transtel 
Globtel 
Slovenské telekomunikácie š.p. 
Železnice slovenskej republiky 
SITEL 
Slovenská správa ciest š.p. 
Eurotel 
UPC 



 
c.) so zástupcami RRP SANET II, ktorí sa zúčastnia rokovania dňa 3.9. a 4.9., Vazovova 5, 

Bratislava - Horváth, Ďurkovič, Elias, Weis, Mužík 
 
Hlasovanie:  za 11, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie č.3/01: 
RRP schvaľuje v čiastkovom projekte „Pripojenie lokality Mlynská dolina (UK Bratislava 
a STU Bratislava) do akademickej počítačovej siete SANET na báze optických vedení“. Číslo 
čiastkového projektu: San II-MS-02/01, len realizáciu etáp 2 a 4 špecifikovaných v časti D 
čiastkového projektu 
Hlasovanie – za 11, proti 0, zdržal sa 0 
  
Uznesenie č.4/01 
RRP schvaľuje  čiastkový projekt „Pripojenie budovy SjF Pionierska, budovy Pedagogickej 
fakulty UK, ŠD MG, ŠD J.Hronca a UTB ST Jarošova do uzla siete SANET na Nám. 
Slobody“, číslo čiastkového projektu San II-MS-01/01 
Hlasovanie – za 11, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie č.5/01 
RRP prerokuje čiastkový projekt „Pripojenie UK (rektorát UK na Šafárikovom nám. 6) do 
akademickej počítačovej siete SANET na báze optických vedení“ až po upresnení sporných 
otázok týkajúcich sa vlastníctva a správy prenosových trás s rektorom UK. Za RRP prerokuje 
prof. Horváth a podá výsledky rokovania na najbližšom zasadaní RRP. RRP odporúča aby 
trasy MAN v Bratislave boli v majetku a správe SANETu. 
Hlasovanie:  za 11, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie č.6/01 
RRP zaväzuje predsedu RRP prof.Horvátha prerokovať so zástupcami vysokých škôl, 
univerzít a SAV v Bratislave,  topológiu metropolitnej siete v Bratislave. Súhrnný projekt  
spracovať tiež v grafickej forme (trasy a prepájané lokality zapracovať do plánu mesta). 
Hlasovanie:  za 11, proti 0, zdržal sa 0 
 
Uznesenie č.7/01 
RRP prerokovala predmet a spôsob „Projektu SANET II – optická chrbticová sieť, optická 
trasa Zvolen – Košice“ (San II – CH – 01/01). Projekt miestneho predĺženia chrbticovej siete 
vo Zvolene (San II – PS – 01/01) a projekt miestneho predĺženia chrbticovej siete v Košiciach 
(San II – PS – 02/01). 
 
a.) RRP schválila text výzvy na podanie ponúk a technickú špecifikáciu projektov San II – 

CH – 01/01, San II – PS – 01/01, San II – PS – 02/01. 
 
b.) RRP schválila zoznam oslovených subjektov na dodávku stavebných prác – miestne 

predĺženie Zvolen: 
STAVEX Bánovce nad Bebravou 
CMK Zvolen 
Doprastav Zvolen 
Betamont Zvolen 
Mias B.Bystrica 
 



c.) RRP schválila zloženie komisie pre rokovanie: 
Ing, Weis, RNDr. Elias 

d.) stavebný dozor vo Zvolene bude vykonávať Ing. Valach. RRP súhlasí s úhradou faktúry 
za vykonané práce spojené so stavebným dozorom do výšky 4 000,-Sk.  

e.) projektantom časti v Košiciach je Ing. L. Starega a firma LASTA z Košíc. 
Hlasovanie:  za 11, proti 0, zdržal sa 0 
 
Zapísal: Mužík 
Overil: Bárta 
Verfikoval : Horvath 


