Riadiaca rada projektu SANET II, Vazovova 5, Bratislava
Zápis č. 2/03 z rokovania Riadiacej rady projektu SANET II
konaného dňa 14.5.03
Prítomní: Horváth, Binder, Hutňan, Mužík, Zdarílek,
Kohút, Škoda, Škrovina, Elias, Ďurkovič, Mederly, Marušák, Šipošová
Neprítomní: Sarnovský, Weis
Program:
1. Financovanie projektu SANET II v roku 2003.
2. Schvaľovanie zmlúv a schvaľovacích doložiek.
3. Priority budovania MAN.
4. Posúdenie a schvaľovanie návrhov projektov.
5. Príprava oponentúry projektu SANET II.

K bodu 1.
Financovanie v roku 2003:
- dokončenie chrbticovej siete SANET II
- akademické metropolitné siete v krajských mestách
- prevádzka siete SANET
- platby uzlom
Prevádzka predpokladané náklady:
- prenájom Slovenské telekomunikácie - 1.2 mil. Sk/rok
- prenájom FO Orange
- 13.2 mil. Sk/rok
- GTS (19 tis. EUR/mes)
- 10 mil. Sk/rok
- ACONET + Sprint
- 8.1 mil. Sk/rok
- GEANT
- 13 mil. Sk/rok
- MTC Praha
- 3 mil. Sk/rok
- prenájom FO (250km) ŽSR
- 0.45 mil. Sk/rok
- SANET členské (TERENA, RIPE...) - 0.5 mil. Sk/rok
- cestovné
- 0.5 mil. Sk/rok
Platby uzlom (prerokovať s MŠ SR)
- 5.5 mil. Sk/rok
Úhrada faktúr za už vykonané stavebné a montážne práce v rámci projektu SANET II
v Martine, Piešťanoch, Trenčíne. Údržba optiky ŽSR – 200km.
Uznesenie č.12/03.
RRP berie na vedomie informáciu o predpokladaných nákladoch na prevádzku siete.
RRP ukladá prof. Horváthovi v termíne do 14 dní určiť objem nákladov na prevádzku siete
SANET a objem prostriedkov použiteľných na realizáciu čiastkových projektov SANET II
v roku 2003.
RRP ukladá prof. Horváthovi upresniť „prepočítané počty denných študentov“ k 31.10. 2001
v tabuľke „Použitie prostriedkov na akademické metropolitné siete“. (viď. Zápis č.1/03).

K bodu 2.
Uznesenie č.13/03
RRP schvaľuje Zmluvu o spolupráci medzi združením SANET a CVT STU. Predmetom
zmluvy je dočasné riešenie pripojenia uzla v Starej Lesnej (AÚ SAV) rýchlosťou 8Mbps na
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sieť SANET. Cena pripojenia 20 000,-Sk/mesiac ako kompenzácia za vynaložené kapitálové
prostriedky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.4.2003 do 31. 12. 2005.
Schvaľovacia doložka č.98
Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.14/03
RPP schvaľuje Zmluve o dielo č. 60/2003 medzi Združením SANET a Telemont Slovakia
s.r.o. Predmetom dodávky je MAN Prešov, 2.etapa, rozšírenie chrbtice o trasu R PU, Nám.
Legionárov - FTVT TU Košice, Štúrova ulica.
Cena dodávky : 159 555,-Sk + DPH 22 338,-Sk, spolu 181 893,- Sk
Schvaľovacia doložka č.99
Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.15/03
RRP schvaľuje zmluvu medzi Združením SANET a dodávateľom
MICHLOVSKY s. r. o., Adama Trojana 4648/2, Piešťany .
Predmetom dodávky je realizácia pripojenia :
- uzol SANET Piešťany – Hotelová akadémia, Piešťany
- uzol SANET Piešťany – Gymnázium Piešťany
Zhotoviteľ vykoná zemné a montážne práce, vrátane dodávky materiálu a geodetického
zamerania.
Cena dodávky je 186 508,- Sk trasa Hotelová akadémia
77 430,- Sk trasa Gymnázium
Schvaľovacia doložka č. 100
Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č.16/03
RRP schvaľuje zmluvu medzi Združením SANET a SITEL, s.r.o. Predmetom je vybudovanie
kompletnej optickej trasy medzi SITEL POP na Kopčianskej a City University BA
Ševčenkova ul.
Cena dodávky je 410 823,- bez DPH.
Schvaľovacia doložka č. 101
Hlasovanie: za 13, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 3.
RRP berie na vedomie na návrh prof. Horvátha pri posudzovaní a schvaľovaní čiastkových
projektov k realizácii prednostne brať do úvahy komplexnosť navrhovaného čiastkového
projektu z hľadiska projektu SANET II.

K bodu 4.
RRP prerokovala a vyjadrila sa k nasledovným návrhom čiastkových projektov:
SAV:
- projekt „KRAMÁRE“. Severozápadná vetva MAN BA 1. časť. Pripokládka FO
v dĺžke cca. 2.5 km, prepojenie – areál SAV – Centrum VTI – Infostat – Kramáre –
Postgraduálna akadémia – MŠ SR. Predpokladané náklady cca. 1 mil. Sk. Stanovisko
RRP – odporúča
- projekt „Úrad VTU SAV“ Severozápadná vetva MAN BA 2. časť., predpokladá sa
spolufinancovanie projektu so SAV. Predpokladané náklady 0.4 mil. Sk. Stanovisko
RRP – odporúča
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projekt „Horský park“. Severozápadná vetva MAN BA 3. časť. RRP – odporúča
realizáciu presunúť na neskorší termín
- kostrová sieť SANET II, optická trasa Poprad – Stará Lesná. Projekt je realizovateľný
za predpokladu pokládky FO ŽSR na trase s následným prenájmom. RRP – odporúča
realizáciu dočasne odložiť
Bratislava:
- projekt EU „Starohájska, pripojenie internátov“. Návrh obsahuje pripojenie stredných
škôl na trase. Predpokladané náklady cca. 2 mil. Sk. RRP – odporúča
- projekt pripojenia City University BA a pripojenie Pedagogickej knižnice. Cena prác
predbežne prerokovaná so SITEl s.r.o. Cenová ponuka na cca 410 tis. Sk. V cene sú
zahrnuté stavebné práce, montáž, dodávka materiálu. RRP - odporúča
Prešov:
- projekt MAN Prešov 3. etapa pripojenie Grékokatolíckej bohosloveckej fakulty
a Inštitútu turizmu. Na trase projekt predpokladá pripojenie 6 stredných škôl.
Predpokladané náklady cca. 2.6 mil. Sk. RRP – odporúča realizáciu po etapách podľa
finančných možností
Košice:
- oprava zvarov FO trasy v Košiciach. Predpokladané náklady 65 tis. Sk. Postup pri
obstarávaní dodávky prác - prednostne osloviť pôvodného dodávateľa pokládky trasy
o vypracovanie cenovej ponuky. RRP – odporúča
- projekt SANII-PSKE-01/03 realizácie trasy Mäsiarska – Poštová. Predpokladané
náklady 125 tis. Sk. RRP – odporúča
- projekt SANET II prístupová sieť Košice, časť UFHZ SAV, AU SAV, Centrum
spirituality východ-západ Trnavskej univerzity. Predpokladané náklady cca 2 mil. Sk.
RPP – odporúča po zvážení finančných možností
Žilina:
- projekt MAN ZA, realizácia trás A1 a B1. A1 - pripojenie Fakulty prírodných vied
rádiom (náhrada za predpokladaný prenájom od UPC). Predpokladané náklady 230
tis.. B1 – pripojenie Fakulty špeciálneho inžinierstva a ŽSR optickým káblom.
Predpokladané náklady 1 mil. Sk. Pre stavebné a montážne práce je spracovaný návrh
dodatku ku zmluve s Telemont Slovakia s. r. o. Stavebné povolenie – platnosť končí
v októbri 2003. RRP - odporúča
- Projekt „SANET PKI“, vytvorenie certifikačnej autority so sieťou registračných
autorít pre implementáciu digitálneho podpisu v prostredí slovenských VŠ.
Predpokladané náklady cca 1.62 mil. Sk. RRP- odporúča
-

K bodu 5.
Verejná oponentúra projektu SANET II
Prof. Horváth – pripraví osnovu materiálov pre hodnotiacu komisiu
Jednotlivé časti a kapitoly podľa osnovy budú spracovávať uzly, zodpovední riešitelia,
riešiteľské týmy.
Predbežný návrh zástupcov v hodnotiacej komisii – MŠ SR, Konferencia rektorov Slovenska,
nezávislá strana (CESNet)
Zapísal: Mužík
Overil: Škrovina
Verifikoval : Horváth
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