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Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky (1. kolo)  k prípravným trhovým konzultáciám na 

predmet zákazky:  

„Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR / 

ŠKOLSKÝ INTERNET“ 

 

Východiská: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje školám v rámci regionálneho 

školstva internetovú konektivitu a dátové služby v rámci dvoch projektov SANET do škôl – od 

poskytovateľa Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 

a EDUNET_SK od poskytovateľa spoločnosti SWAN, a.s.  

Na zabezpečenie prevádzky siete dostáva SANET dotáciu ministerstva školstva. Z nej sa hradí 

prevádzka pripojení vzdelávacích inštitúcií rezortu školstva. Pripojenie siete SANET do 

európskej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GÉANT sa hradí čiastočne aj z európskych 

fondov. Iné ako akademické inštitúcie, napríklad nemocnice, knižnice a štátne organizácie 

mimo rezort školstva musia uhrádzať dohodnutú časť prevádzkových nákladov. V zmysle 

dotácie SANET zabezpečenie služby pripojenia do akademickej dátovej siete výlučne pre 

členov združenia, t. j. pre školy a školské zariadenia. Aktuálne SANET poskytuje konektivitu pre 

cca 420 škôl v regionálnom školstve. 

Projekt EDUNET_SK realizovaný spoločnosťou SWAN, a.s. poskytuje telekomunikačné a 

dátové služby pre školy v SR prostredníctvom virtuálnej privátnej siete s centrálnym 

prestupom do internetu. Technické riešenie týchto služieb má prísne kritériá na bezpečnosť, 

kvalitu a garanciu poskytovaných služieb. Jedná sa o centrálne manažované riešenie siete s 

nepretržitým dohľadom prevádzky, ktoré zároveň vytvára bezpečné prostredie pre 

ministerstvom poskytované IT projekty (EVSRŠ, KomposyT, e-Test), distribúciu digitálneho 

vzdelávacieho obsahu (RSOV, DEO, e-aktovka), on-line testovanie a dostupnosť agendových 

systémov rezortu (Rezortný informačný systém, Edičný portál, Eduzber). Aktuálne je 

v projekte EDUNET_SK pripojených cca 2000 lokalít škôl. Zmluva so spoločnosťou SWAN, a.s. 

na projekt EDUNET_SK je platná do 05.10.2022.  

V aktuálnom období sa postupne ukončuje aj zmluva na projekt Infovek 2, realizovaný 

spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. V rámci ukončovania bude školám postupne ponúkaná iná 

konektivita. 

Okruh otázok, ktoré ministerstvo školstva potrebuje mať zodpovedané: 

Ministerstvo školstva potrebuje zmapovať súčasný stav poskytovania dátového pripojenia škôl 

v regionálnom školstve a navrhnúť možnosti realizácie dátového pripojenia škôl po ukončení 

súčasného riešenia – projektu EDUNET_SK od spoločnosti SWAN, a.s. cca od novembra 2022 

na ďalšie 4 ročné obdobie.  



Analýza bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie opisu predmetu zákazky na dátové služby 

pre školy, alebo alternatívne na vytvorenie podkladov na dotačnú schému pre školy v prípade, 

že rozhodnutím MŠVVaŠ SR bude nerealizovať pripojenie škôl ako zákazku pre dodávateľov 

služieb. Do úvahy pripadá aj kombinované riešenie – konektivita škôl zabezpečená vo vlastnej 

réžii a centrálne riadenie dátovej prevádzky ako zákazka.  

V rámci takejto analýzy sú okrem variantných návrhov technického riešenia pripojenia škôl 

potrebné aj odpovede na ekonomické a právne otázky možného budúceho riešenia, ktoré 

pomôžu MŠVVaŠ SR prijať rozhodnutie o ďalšom postupe. 

Predbežné trhové konzultácie ministerstvo školstva organizuje z dôvodu vážnych výhrad 

odbornej verejnosti, ktoré vznikali počas prípravy verejnej súťaže na predchádzajúci projekt 

EDUNET_SK. Cieľom konzultácií je nájsť optimálne riešenie dátového pripojenia a súvisiacich 

služieb pre školy v Slovenskej republike, ktoré bude ekonomicky hospodárne, nebude 

diskriminovať prípadných uchádzačov o zákazky limitujúcimi podmienkami účasti a zároveň 

nezaťaží neprimeraným spôsobom ministerstvo školstva ani samotné školy. 

Všetky informácie získané v rámci predbežných trhových konzultácií budú verejný dokument, 

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo poskytnúť dokument tretím stranám, uchádzačom v 

prípadnom verejnom obstarávaní, zároveň  aj ako podklad na ďalšiu verejnú diskusiu. 

 

MŠVVaŠ SR by v rámci predbežných trhových konzultácií potrebovalo odpovede na 

nasledovné okruhy otázok: 

 

1. Analýza priepustnosti súčasných riešení – SANET, Digitálne učivo na dosah, využitie 

súčasnej infraštruktúry projektu EDUNET_SK, ponuka telekomunikačných operátorov 

na trhu, analýza „bielych miest“ v ktorých sídlia školské zariadenia 

 

2. Variantný návrh dobudovania požadovanej prenosovej kapacity pre školy v rokoch 

2022 až 2026 

 kostrové optické siete 

 prístupové optické siete 

 bezdrôtové rádioreleové spoje 

 lokálna prenosová infraštruktúra na školách 

 technické zariadenia potrebné na školách 

 

3. Definovanie harmonogramu riešenia a potrebnej súčinnosti z pohľadu MŠVVaŠ SR 

 

4. Variantný návrh služieb, ktoré má vyhradená sieť MŠVVaŠ SR poskytovať pre školy 

 centrálne riadenie dátovej prevádzky na školách a monitoring 

 filtrácia nevhodného obsahu pre žiakov 

 bezpečnosť on-line testovania žiakov 

 load balancing dátovej prevádzky počas kritického obdobia (on-line testovanie, zber 

dát do Rezortného informačného systému)  


