Uznesenie riadneho valného zhromaždenia združenia SANET
zo dňa 12.12.2006
Valné zhromaždenie Združenia Slovenskej akademickej dátovej siete SANET:
a/ Schvaľuje:
1. správu o aktivitách predstavenstva SANET v období od 19.12.2005 (posledné VZ) do
30.11.2006 – bez pripomienok
2. správu o hospodárení združenia SANET v období od 19.12.2005 do 30.11.2006
- bez pripomienok
3. správu revíznej komisie SANET-u o previerke spôsobu využívania finančných
prostriedkov Združenia, vrátane dodržiavania zákona o vedení účtov a zákona
o obstarávaní tovarov a služieb
- bez pripomienok
4. správu o rozvoji infraštruktúry siete SANET v roku 2006
- bez pripomienok
5. Schvaľuje voľbu členov do predsedníctva a revíznej komisie združenia SANET.v
zložení::
Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.
Ing. Tibor Weis
Ing. Július Binder
Ing. Petr Škrovina
Ing. Marián Ďurkovič
RNDr. Ľuboš Elias
Ing. Tomáš Lacko
Ing. Jozef Mužík
Ing. Miroslav Bórik
Ing. Peter Gerda
Ing. Daniela Šipošová
členovia Revíznej komisie
Ing. Juraj Škoda
RNDr. Emil Hutňan
Ing. Anton Zdarílek

b/ Splnomocňuje Predstavenstvo Združenia:
1. Stanoviť dočasné ceny nových a doplnkových služieb ako aj umožniť poskytovanie
služieb za iné ako tarifné ceny vo zvlášť zreteľahodných prípadoch, pričom dočasné
ceny nových služieb platia do termínu konania najbližšieho valného zhromaždenia
združenia SANET.
2. Rozširovať existujúce služby siete bez zmeny ceny.
3. Rokovať o možnostiach financovania ďalšieho rozvoja infraštruktúry siete SANET s
využitím fondov EÚ a zdrojov v rámci Slovenska.
c/ Ukladá predstavenstvu združenia:
1. Aktívne pôsobiť v medzinárodných organizáciách RIPE, CEENet, TERENA, ENPG
a GEANT PC a GEANT APM s cieľom zabezpečiť prevádzku uzla siete GEANET
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 rozširovania počtu uzlov so zameraním na pripájanie
základných a stredných škôl na optickú infraštruktúru SANET.
d/ VZ berie na vedomie:
1. Informáciu o vykonaní fyzickej inventarizácie majetku združenia SANET.
2. Informáciu o vzájomnom 10Gb prepojení sietí CESNET, ACONET a SANET.

3. Spoluprácu Združenia na projekte INFOVEK. K 1.12.2006 aktívne pripojených 150
škôl.
4. Informáciu o členskej základni. Združenie má k 1.12.2006 312 členov, z toho 150
základných a stredných škôl.
Hlasovanie:
prítomných bolo 43
za: 43.
proti: 0

zdržali sa: 0

Ing. Peter Škrovina, za mandátovú komisiu VZ v.r.
Ing. Jozef Mužík, za správnosť zápisu v.r.
Overili:
Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. v.r.
Ing. Kráľovský Štefan v.r.

