
 

Zápisnica č. 1/2021 

zo  zasadania Predstavenstva SANET-u, konaného online dňa 8.03.2021 
 

Prítomní hlasujúci členovia:  Horváth,  Škrovina, Ďurkovič, Bôrik,  Podhora, Chovanec, Weis, Binder, 

Elias  

Zástupca MŠVVaŠ SR: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie IT 

Neprítomní hlasujúci členovia: Demovič 

Prítomní členovia kontrolnej komisie: Hutňan, Barta,  

Neprítomní členovia kontrolnej komisie: Stanislav 

Hosť: Mgr. Igor Urbančík , generálny tajomník služobného úradu, MŠVVaŠ SR 

 

Program:   

1. Úvod 
2. Stretnutie členov Predstavenstva Združenia SANET a revíznej komisie  

s vedením ministerstva  
3. Príprava procesu dotácie na rok 2021 
4. Rôzne  

  
ÚVOD: 

Predseda predstavenstva všetkých privítal a oboznámil s návrhom programu. 

Bod 1 

Predseda predniesol návrh programu zasadania na schválenie. 

Hlasovanie:  za-10, proti-0, zdržal sa-0 

 

Bod 2  

Generálny tajomník služobného úradu Mgr. Igor Urbančík oboznámil prítomných o svojej predstave, 

o vzájomnej spolupráce Sanetu s ministerstvom a informoval o predloženom návrhu a reálnych 

možnostiach financovania prevádzky a rozvoja infraštruktúry SANET na tento rok a s ohľadom na 

krátenie rozpočtu celého rezortu školstva. Súčasne prisľúbil, že napriek zníženiu požadovanej výšky 

dotácie bude ministerstvo v priebehu roka hľadať ďalšie možnosti dofinancovania v plnej výške.  

Prof. Horváth podal informáciu o štruktúre nevyhnutných prevádzkových výdavkov priamo závislých 

na vstupných paušálnych platbách, prevažne za úhradu zahraničnej konektivity a prenájom dátových 

okruhov. Pre porovnanie uviedol, že adekvátna organizácia CESNET ma cca dvadsaťnásobne väčšiu 

prevádzkovú dotáciu.  

K uvedenej téme prebehla široká diskusia.  



Na základe rokovania bol preložený návrh zohľadňujúci aktuálne možnosti štátneho rozpočtu a zámer 

ministerstva poskytnúť dotácie na podporu a ďalší rozvoj akademickej dátovej siete SANET a pre 

projekt SANET do škôl nasledovne: 

  

Na prevádzku a rozvoj akademickej dátovej siete, ktorú používajú vysoké školy a výskumné 

organizácie sú vyčlenené finančné prostriedky v štruktúre: 

Tovary a služby: 1 305 000,- € 

Bežné transfery: 245 000,- € 

Obstarávanie kapitálových aktív: 230 098,- €    

Pre projekt SANET do škôl sú vyčlenené finančné prostriedky v štruktúre: 

Bežné výdavky: 100 000,- €  

Kapitálové výdavky: 100 000,- € 

Predstavenstvo Združenia SANET súhlasí s návrhom predbežnej výšky dotácií pre SANET a SADOŠ 
na rok 2021, s tým, že podľa prísľubu ministerstva, sa dotácia pre SANET v priebehu roka navýši na 
úroveň roku 2020. Zároveň žiadame p. riaditeľa SI Ing. Kadleca, aby spustil proces poskytnutia 
dotácií. 

Hlasovanie:  za-10, proti-0, zdržal sa-0 

 

Bod 3 

Predstavenstvo poverilo prof.Horvátha prípravou podkladu k procesu dotácie na rok 2021. 

 

Rôzne: 

Členovia predstavenstva v spolupráci so správcami jednotlivých uzlov SANET preveria možnosti 

pripojenia ďalších škôl (v zmysle požiadavky ministerstva) stredných, ako aj základných, vrátane 

kvalifikovaného odhadu nákladov oddelene na kapitálové náklady a na tovary a služby.  

Termín: do 20.3.2021 

Prof. Horvath informoval o rozvojovom projekte dobudovania optického backbone SANET do 

všetkých okresných miest, čo by umožnilo následne lokálnymi poskytovateľmi optikou pripájať všetky 

školy oveľa kvalitnejšie a za výrazne výhodnejších podmienok. Predmetnú dokumentáciu zašle 

zúčastneným zástupcom ministerstva. 

Bolo zrealizované online hlasovanie k VO optiky pre Stropkov. Väčšina členov predstavenstva sa 

vyjadrila kladne, prosím doc. Chovanca, aby spustil proces VO cez EKS. 

Prítomní členovia diskutovali o aktuálnych problémoch rozvoja a ďalšieho budovania siete SANET. 

 

Zapísal: Podhora    Verifikoval: Horváth 


