
Zámer národného projektu 
„Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej 

siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia 
pre školy (EDUNET_SK)“ 

a príprava Nového školského internetu do budúcnosti 
 
Projektový zámer reflektuje spoločnú snahu MŠVVaŠ a MIRRI o prefinancovanie výdavkov zo štátneho 
rozpočtu spojených s existujúcou Rámcovou dohodou o poskytovaní elektronických komunikačných 
služieb, ktorou sa pripájajú školy a školské zariadenia v rámci projektu EDUNET_SK, z finančných zdrojov 
EŠIF v rámci financovania PO 7 OP II. MIRRI a MŠVVaŠ sa podarilo v rámci rokovaní s Európskou komisiou 
docieliť predbežné schválenie úpravy OPII a zabezpečiť tak oprávnenosť výdavkov spojených s financovaním 
projektu EDUNET_SK počas trvania pandémie COVID-19. 
 
Podmienky refinancovania pritom vychádzajú z podmienok vyjednaných po nástupe novej vlády 
(vyjednaná zľava pre štát, navýšenie rýchlostí pre školy a kontinuálne monitorovanie využitia). Výdavky 
predstavujú náklady spojené s realizáciou pripojenia škôl za obdobie od 02/2020 do 12/2023 (t.j. nie sú 
refinancované menej výhodné náklady, ktoré vznikli za predchádzajúcej vlády). V rámci predloženého 
zámeru nie je plánované žiadne rozšírenie počtu škôl ani predĺženie existujúcich služieb ani iná úprava 
podmienok v rámci existujúcej Rámcovej dohody. 
 
V súvislosti s poučeniami z projektu EDUNET_SK bol na zasadnutí Riadiaceho výboru prezentovaný aj 
zámer MŠVVaŠ riešenia stavu po ukončení existujúcej Rámcovej dohody: 

1) Aktivity týkajúce sa ďalšieho zabezpečenia konektivity pre školy budú realizované v spolupráci 
s MIRRI a ÚHP, pričom ministerstvo školstva je pripravené zásadne zmeniť formu a spôsob 
zabezpečenia telekomunikačných a dátových služieb pre školy a školské zariadenia. 

2) V rámci príprav bude zriadená spolu s MIRRI a odbornými združeniami pracovná skupinu, ktorá 
vypracuje rámcové ciele a požiadavky na zabezpečenie telekomunikačných a dátových služieb, 
ktoré budú musieť byť naplnené bez ohľadu na to ako bude zabezpečenie služieb pripojenia riešené 

Termín: 04/2022 

3) V spolupráci s MIRRI a ÚHP bude v rámci pracovnej skupiny pripravené posúdenie možných 
alternatív riešenia (min. centralizované riešenie s jedným dodávateľom, centralizované riešenie 
s viacerými dodávateľmi a decentralizované riešenie, ktoré by zodpovednosť ponechali na školy). Výber 
najvhodnejšej alternatívy bude určený na základe kritérií vychádzajúcich z cieľov projektu „Nového 
školského internetu“. Súčasťou alternatív bude aj „záložná alternatíva“ pre prípad, ak by pre preferované 
riešenie nebolo vyhlásené verejné obstarávanie a dodané riešenie načas – teda scenár pre prechodné 
obdobie medzi ukončením poskytovania služieb v rámci projektu EDUNET_SK a plným rozbehnutím 
tzv. „Nového školského internetu“. 

Termín: 05/2022 

4) Následne bude vypracovaný projektový zámer „Nového školského internetu“ vrátane Cost-Benefit 
Analýzy (CBA), v súlade s požiadavkami na veľké IT projekty a v zmysle vyhlášky č.85/2020. Súčasťou 
dokumentácie bude aj rozpracovaná „záložná alternatíva“. Cieľom zámeru bude nielen poskytnúť rýchle 
a bezpečné pripojenie pre školy a školské zariadenia, ale aj maximalizovať efektívnosť vynaložených 
zdrojov. 

Termín: 07/2022 

5) V 3Q 2022 by tak na základe týchto vstupov mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí 
dostatok času na vysúťaženie budúceho riešenia s dostatočnou časovou rezervou na plynulý prechod 
z projektu EDUNET_SK 

Termín: 09/2022 
 


