Uznesenie riadneho Valného zhromaždenia Združenia SANET
zo dňa 15.12.2004
Valné zhromaždenie Združenia Slovenskej akademickej dátovej siete SANET:
a/ Schvaľuje:
1. správu o aktivitách Predstavenstva SANET-u v období od 10.12.2003 (posledné VZ) - bez
pripomienok
2. správu o hospodárení Združenia SANET
- bez pripomienok
3. správu revíznej komisie SANET-u o previerke spôsobu využívania finančných prostriedkov
Združenia, vrátane dodržiavania zákona o vedení účtov
- bez pripomienok
4. Schvaľuje zmenu zastúpenia TU Košice a kooptáciu Ing. Petra Gerdu za člena Predstavenstva
b/ Splnomocňuje Predstavenstvo Združenia:
1. Stanoviť dočasnú cenu nových a doplnkových služieb ako aj umožniť poskytovanie služieb za iné
ako tarifné ceny v zvlášť zreteľahodných prípadoch. Dočasné ceny nových služieb budú platiť do
termínu konania najbližšieho Valného zhromaždenia Združenia SANET.
2. Rozšíriť už existujúce služby bez zmeny ceny.
3. Rokovať so Združením miest a obcí Slovenska o možnostiach spolupráce pri využití
štrukturálnych fondov EÚ a finančných zdrojov miest a obcí na rozšírenie optickej infraštruktúry.
c/ Ukladá Predstavenstvu Združenia:
1. Naďalej aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách RIPE, CEENet, TERENA, ENPG
a GEANT PC a GEANT APM s cieľom zabezpečiť prevádzku uzla siete GEANT v Bratislave.
2. Pokračovať v rokovaniach s príslušnými vládnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektami s
cieľom zabezpečiť finančné prostriedky alebo služby pre ďalší rozvoj dátovej siete SANET.
3. Rokovať o možnostiach rozšírenia počtu uzlov s cieľom pripojiť najmä základné a stredné školy
na optickú infraštruktúru v regiónoch Slovenska s menšou mierou využívania Internetu. V
d/ VZ berie na vedomie:
1. Spoluprácu Združenia na projekte INFOVEK.
2. Plán ďalšieho rozvoja siete SANET v oblastiach:
- služieb pre používateľov
- aktivity SANET-u na Slovensku
- aktivity SANET-u v zahraničí
3. Informáciu o členskej základni. Združenie má k 1.12.2002 311 členov, z toho 118 základných a
stredných škôl..
4. Informáciu o súčasnej situácii v správe domén 2. úrovne.
Hlasovanie: prítomných bolo
za :59
proti:0
zdržali sa : 0
Dr.Peter Škrovina, za mandátovú komisiu VZ v.rIng. Jozef Mužík, za správnosť zápisu v.r.

Overili : prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. v.r.
Ing. Tibor Weis v.r.

