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K projektu EDUNET_SK má Slovensko.Digital dlhodobo zásadné výhrady, zhrnuté v našom hodnotení 

metodikou RedFlags, kde pre tento projekt vidíme kritické riziká v štyroch kritériách (4 červené 

vlajky), čím ide o druhý najhorší spomedzi všetkých hodnotených projektov. 

V rámci RV PO7 OPII sme boli vyzvaní na “vyjadrenie stanoviska k zámeru národného projektu 

EDUNET_SK“. Keďže doteraz neboli žiadne z identifikovaných rizík reálne vyriešené, naše stanovisko 

je v súlade s hodnotením RedFlags negatívne a hlasujeme proti schváleniu zámeru tohto projektu.  

Slovensko.Digital hodnotí pozitívne, že na základe procesu schvaľovania prefinancovania projektu 

EDUNET_SK začala diskusia o spôsobe zaistenia pripojenia škôl k internetu a súvisiacim službám do 

budúcnosti a MŠVVaŠ SR predložilo plán aktivít, ktoré majú viesť k určeniu novej stratégie vedúcej k 

tomuto cieľu. Na takúto diskusiu čakáme od roku 2018 a je na škodu, že začína až v súčasnosti, kedy 

už tlak času vyplývajúci z konca platnosti súčasnej zmluvy v októbri 2022 je neodvratný. 

Slovensko.Digital vidí tieto vážne riziká v postupe MŠVVaŠ SR na vypracovanie projektového zámeru 

"Nový školský internet": 

 Nevyhnutným predpokladom pre zvažovanie spôsobu pripájania škôl je poznanie súčasného 

stavu na všetkých školách (nielen školách pripojených v rámci projektu EDUNET_SK) a 

identifikácia ich budúcich potrieb s výhľadom minimálne na nasledujúcich 10 rokov. Od 

MŠVVaŠ očakávame vypracovanie a predloženie takýchto materiálov ako súčasť zadania do 

otvorenej odbornej diskusie.  

 Jedným z kritických miest doterajšieho prístupu bola slabá možnosť komunikácie s odbornou 

komunitou pri identifikácii existujúcich možností a riešení. Považujeme za nevyhnutné, aby 

MŠVVaŠ SR umožnilo participáciu všetkým záujemcom z odbornej verejnosti na základe 

transparentného a nediskriminačného prístupu. Za kľúčového odborného partnera 

ministerstva považujeme neziskové Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej 

siete - SANET. Aktuálne MŠVVaŠ SR navrhnutý postup krokov a diskusie s relevantnými 

partnermi nepovažujeme za správny. 

 Z doterajších skúseností vyplýva, že časť škôl si dokáže zabezpečiť pripojenie k internetu vo 

vlastnej réžii, za podmienok výhodnejších ako centrálne poskytovaných zo strany MŠVVaŠ SR. 

Túto možnosť je nevyhnutné zohľadniť, nová stratégia nemôže byť zameraná iba na 

“obstaranie jedného dodávateľa”. Školy majú mať rovnaké podmienky, napr. rovnakú 

finančnú podporu, bez ohľadu na konkrétny spôsob zabezpečenia pripojenia. 

 V rámci novej stratégie je potrebné zaistiť aj efektívne odstránenie naviazania na jedného 

dodávateľa (vendor-lock-in) na úrovni fyzickej sieťovej vrstvy, najmä tak, že jednotlivé dátové 

linky na pripojenie škôl budú môcť byť obstarávané od viacerých dodávateľov, nezávisle od 

ďalších sieťových služieb. 

 Podporujeme deklarovaný zámer MŠVVaŠ SR riešiť problematiku budovania počítačových 

sietí v spolupráci s MIRRI SR, v ktorého kompetencii je informatizácia verejnej správy. Pre 



 

tento zámer je relevantná príslušná pracovná skupina zodpovedajúca za Cloud a zdieľanú 

infraštruktúru v rámci strategických priorít NKIVS. Považujeme za potrebné, aby MŠVVaŠ SR v 

tejto pracovnej skupine informovalo o stave plnenia aktivít a dosiahnutých výsledkoch. 

 

Preto na základe doterajšieho dlhodobo neoptimálneho vývoja v oblasti stratégie pripájania škôl k 

internetu a aj viacerých rizík, ktoré vidíme aj v súčasnosti realizovaných krokoch, navrhujeme aby 

MŠVVaŠ SR bolo zaviazané k splneniu vyššie uvedených podmienok. 

 

V Slovensko.Digital máme zámer aj naďalej tento projekt sledovať a hodnotiť metodikou RedFlags. 


