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Projekt ZOMES

Vybudovanie komunikačnej infraštruktúry na báze optických 
vlákien vo vlastníctve mesta

Napojenie mestských objektov a vybraných organizácií (škôlky, 
školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnej starostlivosti, múzea, knižnice, divadlá a 
iné...) do Zvolenskej optickej metropolitnej siete ZOMES s 
cieľom:

Poskytnutia rýchleho prístupu do Internetu (min. 100Mb/s)
Vytvorenia podmienok pre využitie najmodernejších komunikačných služieb a aplikácii
Stimulácie hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo Zvolene



ZOMES z pohľadu mesta

ZOMES nie je podnikateľský zámer, ale projekt, ktorého 
úlohou je stimulovať rozvoj vo Zvolene

Mesto nie je a ani nechce byť poskytovateľom služieb, ale 
má záujem na tom, aby boli dostupné všetkým obyvateľom 
mesta v maximálnej kvalite za rozumnú cenu

Mesto buduje vlastnú optickú infraštruktúru, preto že takáto 
sieť nie je vo Zvolene bežne dostupná

Mesto má záujem spolupracovať pri výstavbe siete aj s 
inými operátormi (SANET, Energotel, (ŽSR...)



Súčasný stav

Vybudovaných cca 8,5km trás 
15 (zo 46) vybraných organizácií je on-line (100Mb/s
alebo 1000Mb/s)
Dokončená optická káblová miestnosť v budove MsÚ
Kamerový systém MsP je integrovaný do siete ZOMES
Pripojená telefónna ústredňa MsÚ na Internet
IP telefóny v ZŠ a MŠ
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Káblová miestnosť v budove MsÚ
Priestor pre 14 rackov 42U 
(2 už osadené)
Dvojitá podlaha
Bezpečnostné dvere
24h monitoring MsP
Ukončené optické káble zo 
všetkých mestských častí



Technológia 
Optické káble SM 
9/125
3 HDPE trubky pre 
každú mestskú časť
farebne odlíšené
Pred každou budovou 
vodotesná šachta 
ROMOLD
V každej budove 
ethernet prepínač s 
optickými modulmi 
alebo optický prevodník



Zabezpečenie projektu

Mesto (cca 9 ľudí)
Riadenie a propagácia projektu
Získavanie investícii, financovanie
Výstavba optickej siete

Technická univerzita (3 ľudia)
Údržba a servis optickej  siete
Technický dohľad pri výstavbe siete
Správa technickej dokumentácie

SANET (2 ľudia)
Zabezpečenie prístupu do Internetu pre MsÚ a pripojené
organizácie
Konzultácie a poradenstvo



Financovanie projektu

Celkové náklady odhadnuté na
cca 69mil Sk

Doteraz vybudovaná sieť v hodnote 
cca 10mil Sk

Tlak na znižovanie nákladov
Výstavba optických trás v rámci iných 
projektov:

rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
teplovodu, elektrických vedení

Zdroje
mestský rozpočet
sponzorstvo



Ďalšie kroky

Pokračovanie vo výstavbe siete podľa schváleného 
projektu
Pokračovanie v snahe získať mimorozpočtové
financie
Rozširovanie kamerového systému MsP do 
pripojených budov a nových lokalít
Pokračovanie v propagácii projektu a „šírení osvety“



Ďakujem za pozornosť !

Ing.Tibor Weis
Centrum informačných technológii

TU Zvolen

e-mail: tibor@tuzvo.sk


