TLAČOVÁ SPRÁVA SLOVENSKO.DIGITAL A ALIANCIE FAIR-PLAY
Ministerstvo školstva nakupuje internet pre školy bez dostatočných analýz
V Bratislave, 11.11.2016
Po 270 dňoch mlčania sa Ministerstvo školstva stretlo so zástupcami Slovensko.Digital
a Aliancie Fair-play k projektu EDUNET. Mimovládky zarazilo, že na stretnutie neboli pozvaní
zástupcovia veľkých operátorov. Najväčšie obavy mimovládok sa potvrdili – príprava nákupu
prebehla bez základných dát a zhodnotenia argumentov.
Ministerstvo nevysvetlilo, prečo viac ako trištvrte roka ignorovalo výhrady odbornej
verejnosti. Ministerstvo na stretnutí uviedlo, že pred vyhlásením verejného obstarávania na
projekt EDUNET nemalo pripravenú analýzu trhu ani analýzu, ktorá by porovnávala
alternatívne možnosti nákupu pripojenia pre školy. „Nedalo na stôl dáta, ktoré by potvrdili
finančnú a funkčnú výhodnosť zvoleného riešenia. Stále tak pretrváva riziko, že školy opäť
dostanú pomalý a drahý internet,“ povedal Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.
Už dnes pritom mnohé školy nahlas hovoria, že štátny internet im nevyhovuje. Napriek tomu
ministerstvo nepovažovalo za dôležité zmapovať, čo a za koľko dnešný trh dokáže poskytnúť
týmto školám. Namiesto toho vyhlásilo súťaž, do ktorej sa zo stoviek dodávateľov internetu
prihlásili štyria.
Ministerstvo tiež nevedelo rozumne vysvetliť, prečo ani v priebehu niekoľkých rokov
nezabezpečilo plynulý prechod medzi projektom Infovek 2 a EDUNET. Odvolávalo sa na
kapacity rezortu a jeho priority. „Ministerstvo na stretnutí nebolo schopné uviesť konkrétne
dôvody alebo prioritnejšiu agendu, ktorá mu vraj mala brániť vo včasnej príprave nákupu za
80 miliónov eur,“ uviedol Pavol Lacko z Aliancie Fair-play.
Zodpovednosť za nezvládnutý prechod medzi projektmi ministerstvo podľa slov svojich
zástupcov nevyvodilo. Výsledkom nezvládnutého postupu je opakované a podľa názoru
mimovládok zákonne pochybné predlžovanie projektu Infovek 2.
Predstavitelia oboch strán sa dohodli na ďalších stretnutiach, na ktorých sa budú venovať
konkrétnym výhradám k obstarávaniu a rôznym technickým riešeniam, vrátane ich
bezpečnosti.
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