
Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava 
 

Zápis č. 3/01 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II 
konaného dňa 14.9.01 

 
 
Prítomní: Kohút, Weis, Horváth, Barta, Binder, Elias, Mederly, Ďurkovič, Mužík, Škrovina, 
Hutňan, Marušák 
Neprítomní: Mrvová, Šipošová, Zdarílek 
Program: 
 
1. Informácia o priebehu rokovania s vyzvanými firmami. 
2. Schvaľovanie projektov predložených do RRP. 
3. Otváranie obálok súťaže „SANET II – optická chrbticová sieť“ 
4. Prerokovanie návrhov zmlúv: - firma Sirius metropolitná sieť v BA 

- firma Sitel metropolitná sieť  v BA 
- firma Kiss metropolitná sieť v BA 
- zmluva DANTE , poskytovanie medzinárodnej 

konektivity do siete GEANT 
5. Informácia o stave realizácie trasy ZV-KE, miestne predĺženia vo Zvolene, Košiciach 
6. Rôzne.  
 
Kontrola uznesení: 
Prof. Horváth v zmysle uznesenia č.5/01 prerokoval  otázku vlastníctva optických trás MAN 
v Bratislave. Vedenie UK (prof. Devínsky) súhlasí aby optické trasy pripájajúce lokality UK 
do MAN boli v správe a vlastníctve SANETu. 
Na základe výsledku rokovania RRP prijíma uznesenie č.8/01. 
 
Uznesenie č.8/01 
RRP schvaľuje projekty San II-MSBA-02/01   (Mlynská dolina – Nový most) 
                                       San II-MSBA-03/01    (Nový most – Gondova)   
Hlasovanie:  za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
K bodu 1 programu. 
Informáciu o priebehu rokovaní podal prof. Horváth. Rade bol predložený zápis z rokovania 
zástupcov RRP so zástupcami dodávateľských firiem. 
  
K bodu 2 programu. 
Uznesenie č.9/01 
RRP schvaľuje čiastkové projekty: 
San II-PSKE-02/01  – miestne predĺženie KE, pokládka FO 
San II-CHKE-01/01 – chrbticová sieť, miestna časť Košice 
San II-MSKE-01/01 – MAN Košice 
San II-MSNI-01/01  - MAN Nitra 
 
Hlasovanie:  za 12, proti 0, zdržal sa 0 
 
RRP prerokovala spôsob obstarávania a text výzvy  na podanie ponúk na zafúknutie FO vo 
Zvolene. RRP schvaľuje zoznam vybraných firiem, ktoré budú vyzvané na podanie ponuky: 
Orgatrade B.Bystrica 



Eltis 
PPA Control 
 
K bodu 3 programu. 
Otváranie obálok s ponukami na dodávku infraštruktúry pre chrbticovú sieť 
Ponuky podali: 
Globtel – prenájom nenasvieteného FO, bez poslednej míle, 18 – 21 Sk/m/rok 
Sitel – prenájom liniek BA, pár  nenasvieteného FO 1.2 – 1.6 USD/m/rok, 10 – 15 rokov 
Transtel – prenájom FO, prenájom λ cena odstupňovaná podľa dĺžky prenájmu 22 – 25 Sk 
UPC – prenájom FO v mestách, posledná míľa 
ŽSR – prenájom FO, cena dohodou na základe zmluvy o spolupráci, dobudovanie 
infraštruktúry 2003 (2004).  
Vyhodnotenie ponúk a vypracovanie alternatívnych riešení spracuje pracovná skupina 
v zložení – Horváth, Ďurkovič, Weis, Škrovina, Mužík 
RRP súhlasí so zložením pracovnej skupiny. 
 
K bodu 4 programu. 
RRP súhlasí so  schvaľovacími doložkami k zmluvám na realizáciu projektov 
San II-05/01  (zmluva  DANTE)             schvaľovacia doložka č.1 
San II-MSBA-02/01  (zmluva Sírius)      schvaľovacia doložka č.2 
San II-MSBA-03/01  (zmluva Sitel)        schvaľovacia doložka č.4 
San II-MSBA-03/01  (zmluva Kiss)        schvaľovacia doložka č.3 
 
K bodu 5 programu.  
Vydané sú , resp v krátkom čase budú vydané územné rozhodnutia. 
9.10.01 – zasadanie RRP – záverečné vyhodnotenie ponúk na dodávku liniek pre chrbticovú 
sieť. 
 
K bodu 6 programu. 
RRP súhlasí s príspevkom 500 tis. Sk na vybavenie uzla SANET v BA generátorom 
záložného elektrického napájania. 
 
 
Zapísal: Mužík 
Overil:  Ďurkovič 
Verfikoval : Horvath 


