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DODATOK č. 1 
 k Rámcovej dohode 

 
O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ustanovení 
§ 11 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 
 

1. Objednávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 

  IČO: 00164381 
  DIČ: 2020798725 
  Zastúpený:  J U D r .  M g r .  M a r t i n a  Lu b yo v á ,  P h D .  

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  Číslo účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 
  (ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Účastník“ alebo „MŠVVaŠ 

SR)  
 

 
2. 

 
Poskytovateľ: 

 
SWAN, a.s. 

 So sídlom: Borská 6, 841 04 Bratislava 

IČO: 47 258 314 

DIČ: 2120112522 

IČ DPH: SK7120000184 
Zapísaný v OR BA I: oddiel Sa, vložka č.: 6198/B 

Zastúpený: Ing. Juraj Ondriš, predseda predstavenstva, Ing. 
Miroslav Strečanský, člen predstavenstva, Ing. Michal Rybovič, 
podpredseda predstavenstva 
 

 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK21 1100 0000 0026 2072 6338  
(ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „Účastník“) 

Čl. I. 
Základné ustanovenie 

 
Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade s čl. XV bod 6. zmluvy dohodli na uzavretí Dodatku  
č. 1, predmetom ktorého je zmena: 

a) ustanovenia zmluvy o celkovej cene za Služby uvedenej v čl. V. Cena a platobné 
podmienky,   

b) ustanovenia čl. XIII. Riadiaci výbor, 
c) Prílohy č. 1 zmluvy – Opis predmetu zákazky, 
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d) Prílohy č. 2 zmluvy – Návrh  na  plnenie  kritérií  a  Cenník  služieb:  Služby 1  až  
Služby 5 v EUR bez DPH, 

e) Prílohy č. 5 zmluvy – „Service Desk, SLA a QoS“.  
 

Čl. II. 
Predmet dodatku 

 
1. V Čl. V. zmluvy sa bod 1. nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením: 

„1. Celková cena za Služby je súčet cien jednotlivých služieb poskytovaných  
na základe tejto zmluvy, ktoré sú uvedené  v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2. Zmluva sa 
dojednáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z.  
o cenách  v  znení  neskorších  predpisov  ako  zmluvná  cena  na  celú  dobu  
platnosti a účinnosti zmluvy v celkovej výške 64 359 670,94 EUR (slovom: 
Šesťdesiatštyrimiliónovtristopäťdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiateur 
a deväťdesiatštyri eurocentov), vrátane DPH v nasledovnom zložení: 

 
Cena v EUR bez DPH 53 633 059,12 
Sadzba DPH v % 20% 
Výška DPH v EUR 10 726 611,82 
Cena v EUR vrátane DPH 64 359 670,94 

“ 
 

2. V Čl. XIII. zmluvy sa bod 2. nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením: 
„ 2. Riadiaci výbor je zložený zo 6 členov, traja za stranu Objednávateľa a traja  
za stranu Poskytovateľa. Predseda riadiaceho výboru je určený z členov Riadiaceho 
výboru Objednávateľa. Riadiaci výbor na svojom ustanovujúcom zasadnutí vymenuje 
projektového manažéra za stranu Objednávateľa a za stranu Poskytovateľa.“ 
  

3. V Prílohe č. 1 zmluvy v bode 1.4. Pripojenie lokalít do EDUNET_SK sa Tabuľka 2 
nahrádza v plnom rozsahu novou Tabuľkou 2, ktorá znie: 
„ 
Typ pripojenia  
 

Odhadovaný 
počet užívateľov  
 

Druh lokality  
 

Symetrický prístup do 
MPLS – Požadovaná  
šírka prenosového 
pásma (minimálna)  
(Mbit/s)  

Asymetrický prístup 
do MPLS – 
Požadovaná  
šírka prenosového 
pásma (minimálna)  
(Mbit/s)  

A Viac ako 600 ZŠ, SŠ, špec. škola  400 400/20 
B 401-600 ZŠ, SŠ, špec. škola 200 200/10 
C 251-400 ZŠ, SŠ, špec. škola 751 751/5 
D 51-250 ZŠ, SŠ, špec. škola 302 302/2 
E do 50 ZŠ, SŠ, špec. škola 10 10/1 
F - Materská škola, školské 

zariadenie,  
10 10/0,5 

X Lokalita cez 
SANET, iný 
operátor 

ZŠ, SŠ, špec. škola  - 

1Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna požadovaná šírka prenosového 
pásma je 50 Mbps 
2Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna požadovaná šírka prenosového 

pásma je 20 Mbps.“ 
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4. V prílohe č. 1 zmluvy v bode 2.1. Roll-out projektu EDUNET_SK sa veta „Riadiaci 
výbor skladajúci sa zo 4 členov (2 za stranu verejného obstarávateľa, 2 za stranu 
úspešného uchádzača) na svojom ustanovujúcom zasadnutí vymenuje projektového 
manažéra za každú stranu.“ nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením: „Riadiaci 
výbor skladajúci sa zo 6 členov (3 za stranu Objednávateľa a 3 za stranu Poskytovateľa) 
na svojom ustanovujúcom zasadnutí vymenuje projektového manažéra za stranu 
Objednávateľa a za stranu Poskytovateľa.“ 
 

5. V Prílohe č. 1 zmluvy v bode 5.8. Parametre kvality služby – Quality of service – QoS 
pre sieť EDUNET_SK sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou, ktorá znie: 
„ 
Typ pripojenia Šírka prenosového 

pásma (minimálna) 
Symetrický prístup 
do MPLS 
Šírka prenosového 
pásma pre CoS1 
(minimálna) 

Asymetrický 
prístup do MPLS 
Šírka prenosového 
pásma pre CoS1 
(minimálna) 

A 400 Mbps 50 Mbps 10 Mbps 
B 200 Mbps 25 Mbps 5 Mbps 
C 751 Mbps 15 Mbps 2,5 Mbps 
D 302 Mbps 5 Mbps 1 Mbps 
E 10 Mbps 3 Mbps 0,5 Mbps 
F 10 Mbps 3 Mbps 0,25 Mbps 
1Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna požadovaná šírka prenosového 
pásma je 50 Mbps 
2Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna požadovaná šírka prenosového 

pásma je 20 Mbps.“ 
 

6. Príloha č. 2 zmluvy – „Návrh  na  plnenie  kritérií  a  Cenník  služieb:  Služby 1  až  
Služby 5 v EUR bez DPH“ sa nahrádza v plnom rozsahu v znení a názve novou Prílohou 
č. 2 zmluvy – „Kritériá  a  Cenník  služieb:  Služby 1  až  Služby 5 v EUR bez DPH“, 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1. 
 

7. V Prílohe č. 5 zmluvy v bode 3 „Parametre kvality služby – Quality of service – QoS pre 
sieť EDUNET_SK“ sa Tabuľka nahrádza v plnom rozsahu novou Tabuľkou, ktorá znie: 
„ 
Typ pripojenia Šírka prenosového 

pásma (minimálna) 
Symetrický prístup 
do MPLS 
Šírka prenosového 
pásma pre CoS1 
(minimálna) 

Asymetrický 
prístup do MPLS 
Šírka prenosového 
pásma pre CoS1 
(minimálna) 

A 400 Mbps 50 Mbps 10 Mbps 
B 200 Mbps 25 Mbps 5 Mbps 
C 751 Mbps 15 Mbps 2,5 Mbps 
D 302 Mbps 5 Mbps 1 Mbps 
E 10 Mbps 3 Mbps 0,5 Mbps 
F 10 Mbps 3 Mbps 0,25 Mbps 
1Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna požadovaná šírka prenosového 
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pásma je 50 Mbps 
2Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna požadovaná šírka prenosového 

pásma je 20 Mbps.“ 
 

Čl. III.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté. 
 

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých  4 (štyri) rovnopisy 
obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Poskytovateľ. 

 
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka 
a so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli     

a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a bez omylu na znak čoho ho podpísali. 

 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č.1. 

 

Príloha č. 1 tohto dodatku č. 1: Príloha č. 2 zmluvy – Kritériá a Cenník služieb: 
Služby 1 až Služby 5 v EUR bez DPH  

 

         

Za Poskytovateľa Za Objednávateľa 
V Bratislave dňa  V Bratislave dňa 
 
 
 

_______________________________ 
Ing Juraj Ondriš 

predseda predstavenstva 
SWAN, a.s. 

 
 
 

_______________________________ 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

ministerka 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu 
Slovenskej republiky 

 
_______________________________ 

Ing. Miroslav Strečanský 
člen predstavenstva 

SWAN, a.s. 

 

 
 

____________________________ 
Ing. Michal Rybovič 

podpredseda predstavenstva 
SWAN, a.s. 
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Príloha č. 1 Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 Rámcovej dohody  
 
 

Kritériá a Cenník služieb: Služby 1 až Služby 5 v EUR bez DPH 
 

1. Základné údaje Poskytovateľa: 
 

Obchodné meno:    SWAN, a.s. 
Adresa sídla:   Borská 6, 841 04 Bratislava 
Štatutárny orgán:   Ing. Juraj Ondriš, Ing. Miroslav Strečanský, Ing Michal Rybovič 
IČO:  47 258 314 
DIČ:          2120112522 
IČ DPH:           SK7120000184 
 
Kontaktná       osoba Poskytovateľa : 
Meno a priezvisko:  Ing. Daniel Suchoň 
Funkcia:            Vedúci oddelenia verejnej správy 
 
Predmet zákazky: EDUNET_SK – Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho 
manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými 
bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy. 

 
Por.č. Druh služby/položka Celková cena 

v EUR bez DPH 
Sadzba 
DPH 
v % 

Výška DPH Celková cena 
v EUR vrátane 
DPH 

1. Služby 1 Telekomunikačné a dátové 
služby (uvedie sa celková cena za 48 
mesiacov z tabuľky Služby 1) 

39 309 976,32 20 % 7 861 995,26 47 171 971,58 

2. Služby 2 Zriaďovací poplatok 
dátových služieb pre lokalitu A, B 
(uvedie sa celková cena za 
zriadenie/jednorazový poplatok 
z tabuľky Služby 2) 

3 141 442,50 20 % 628 288,50 3 769 731,00 

3. Služby 3 Centrála EDUNET_SK 
(uvedie sa celková cena za 48 
mesiacov z tabuľky Služby 3) 

5 723 010,24 20 % 1 144 602,05 6 867 612,29 

4. Služby 4 Implementácia IKT 
zariadení na koncových 
lokalitách(uvedie sa celková cena za 
48 mesiacov z tabuľky Služby 4) 

4 332 600,06 20 % 866 520,01 5 199 120,07 

5. Služby 5 Asistenčné služby zariadení 
(služby IT administrátora, WIFI 
a LAN administrátora , 
administrátora serverov)  uvedie sa 
celková cena za zriadenie/jednorazový 
poplatok z tabuľky Služby 5) 

1 126 030,00 20 % 225 206,00 1 351 236,00 

 Cena celkom za poskytnutie služieb za 
celý predmet zákazky v EUR vrátane 
DPH za 48 mesiacov (spočítané riadok 
1. až 5.) 

53 633 059,12 20 % 10 726 611,82 64 359 670,94 

  



 
 

 

Cenník služieb: Služby 1 až Služby 5 v EUR bez DPH 
 
 
 

Služby: Telekomunikačné a dátové služby 
 
 
 
Typ pripojenia 

 
 
Šírka 
prenosovéh
o pásma 
(minimálna) 

 
 
Orientačný 
počet škôl 
(lokalít) 

 
 
Odhadov. 
počet wifi 
AP na 
lokalitu 

Pravidelný mesačný poplatok IKT služieb bez 
DPH/lokalita 

Pravidelný 
mesačný 
poplatok 
dátových 
služieb bez 
DPH/ 
Lokalita 

 
Počet 
mesiacov 
trvania 
služby 

 
Cena celkom v 
EUR za 48 
mesiacov bez 
DPH 

Jednotková 
cena za wifi 
AP bez DPH 

(cena za 1 
kus) 

Jednotková 
cena za 

firewall pre 
Typ X - Sanet 
(1ks/lokalita) 

 

Jednotková 
cena/ 
Prepínač 
(1ks/lokalita) 

 

Typ F - 
materská škola/ 
škol. zariadenie 

 
10 Mbps  

3909 
 

0 
   26,69  

48 
5 007 898,08 

 
Typ A – škola 

 
400 Mbps  

113 
 

4 34,48  35,00 180,02 
 

48 1 914 346,56 

 
Typ B – škola 

 
200 Mbps  

258 
 

4 34,48  35,00 135,93 
 

48 3 824 798,40 

 
Typ C – škola 

 
75 Mbps2  

415 
 

4 34,48  35,00 89,39 
 

48 5 225 215,20 

 
Typ D – škola 

 
30 Mbps3  

1238 
 

3 34,48  35,00 79,74 
 

48 12 965 128,32 

 
Typ E – škola 

 
10 Mbps  

815 
 

2 34,48  35,00 72,93 
 

48 6 919 936,80 

Typ X - 
pripojenie cez 
SANET/ iný 
operátor 

  
325 

 
4 

 
34,48 

 
 30,67 35,00 

 
 

48 
  

3 176 004,00 

Dátové centrum 
rezortu školstva 
(prístup do 
MPLS VPN) 

 
10 Gbps  

1 
 

0 

    
5763,52  

48 
276 648,96 

Celková cena predmetu plnenia za Služby 11   na obdobie 48 
mesiacov v EUR bez DPH                                                                                                                             39 309 976,32 
Pre typ pripojenia X nebudú poskytované dátové služby 

Pre typ pripojenia F nebudú poskytované IKT služby 

O zaradení školy (lokality) do konkrétneho typu pripojenia je oprávnený rozhodovať Objednávateľ. 
1Celková cena za Služby 1 musí byť vypočítaná ako súčet súčinov všetkých položiek v tabuľke, cena za 
Služby 1 zahŕňa zároveň i všetky Služby poskytnuté na základe prílohy č. 5 (Service Desk, SLA a QoS) 
2Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna 
požadovaná šírka prenosového pásma je 50 Mbps 
3Šírka poskytovaného prenosového pásma v závislosti od kvality linky v danej lokalite. Minimálna 
požadovaná šírka prenosového pásma je 20 Mbps. 
 

 
Typ F - materská škola/ škol. zariadenie: 

· pripojenie lokality do MPLS VPN EDUNET_SK s kapacitou pripojenia minimálne 10Mb/s 
· inštalácia a nastavenie CPE zariadenia na koncovej lokalite 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· bez wifi 

 
Typ A - škola: 

· pripojenie lokality do MPLS VPN EDUNET_SK s kapacitou pripojenia minimálne 400Mb/s 
· bezplatné navýšenie prenosových kapacít na maximum pri centrálne riadených testovaniach 

a skúškach (Monitor, Maturita, a iné) v závislosti od technickej infraštruktúry danej školy 
s blokáciou nežiadúcich vplyvoch (napr. žiacke a študentské pripojenie bude pre testovaných žiakov 
neprístupné), termíny centrálne riadených testovaní dodá Objednávateľ do konca októbra 



 
 

 

príslušného školského roka 
· inštalácia a nastavenie CPE zariadenia na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie IKT prostriedkov na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie LAN prepínača, prepojenie s lokálnou LAN sieťou na lokalite 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· odhadovaný priemerný počet 4 wifi AP zariadení v lokalite, skutočný počet bude riešený 

individuálne na základe obhliadky lokality a finančných možností Objednávateľa, Poskytovateľ sa 
zaväzuje, že navrhne technické riešenie s čo najlepším pokrytím wifi siete v danej lokalite 
v minimálnom počte 5 AP na lokalitu pri zachovaní pôvodnej vysúťaženej ceny (113 WiFi AP bude 
dodaných bezodplatne)  

· orientačný počet užívateľov na škole - viac ako 600 
 
Typ B - škola: 

· pripojenie lokality do MPLS VPN EDUNET_SK s kapacitou pripojenia minimálne 200Mb/s 
· bezplatné navýšenie prenosových kapacít na maximum pri centrálne riadených testovaniach 

a skúškach (Monitor, Maturita, a iné) v závislosti od technickej infraštruktúry danej školy 
s blokáciou nežiadúcich vplyvoch (napr. žiacke a študentské pripojenie bude pre testovaných žiakov 
neprístupné), termíny centrálne riadených testovaní dodá Objednávateľ do konca októbra 
príslušného školského roka 

· inštalácia a nastavenie CPE zariadenia na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie IKT prostriedkov na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie LAN prepínača, prepojenie s lokálnou LAN sieťou na lokalite 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· odhadovaný priemerný počet 4 wifi AP zariadení v lokalite, skutočný počet bude riešený 

individuálne na základe obhliadky lokality a finančných v možností Objednávateľa, Poskytovateľ sa 
zaväzuje, že navrhne technické riešenie s čo najlepším pokrytím wifi siete v danej lokalite 
v minimálnom počte 5 AP na lokalitu pri zachovaní pôvodnej vysúťaženej ceny (258 WiFi AP bude 
dodaných bezodplatne) 

· orientačný počet užívateľov na škole - 401 až 600 
 
Typ C - škola: 

· pripojenie lokality do MPLS VPN EDUNET_SK s kapacitou pripojenia minimálne 50Mb/s, ak to 
technológia pripojenia v danej lokalite umožní, tak kapacita pripojenia bude minimálne 75 Mb/s. 

· bezplatné navýšenie prenosových kapacít na maximum pri centrálne riadených testovaniach 
a skúškach (Monitor, Maturita, a iné) v závislosti od technickej infraštruktúry danej školy 
s blokáciou nežiadúcich vplyvoch (napr. žiacke a študentské pripojenie bude pre testovaných žiakov 
neprístupné), termíny centrálne riadených testovaní dodá Objednávateľ do konca októbra 
príslušného školského roka 

· inštalácia a nastavenie CPE zariadenia na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie IKT prostriedkov na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie LAN prepínača, prepojenie s lokálnou LAN sieťou na lokalite 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· odhadovaný priemerný počet 4 wifi AP zariadení v lokalite, skutočný počet bude riešený 

individuálne na základe obhliadky lokality a finančných možností Objednávateľa, Poskytovateľ sa 
zaväzuje, že navrhne technické riešenie s čo najlepším pokrytím wifi siete v danej lokalite 

· orientačný počet užívateľov na škole - 251 až 400 žiakov 
 
 



 
 

 

Typ D - škola: 
· pripojenie lokality do MPLS VPN EDUNET_SK s kapacitou pripojenia minimálne 20Mb/s, ak to 

technológia pripojenia v danej lokalite umožní, tak kapacita pripojenia bude minimálne 30 Mb/s. 
· bezplatné navýšenie prenosových kapacít na maximum pri centrálne riadených testovaniach 

a skúškach (Monitor, Maturita, a iné) v závislosti od technickej infraštruktúry danej školy 
s blokáciou nežiadúcich vplyvoch (napr. žiacke a študentské pripojenie bude pre testovaných žiakov 
neprístupné), termíny centrálne riadených testovaní dodá Objednávateľ do konca októbra 
príslušného školského roka 

· inštalácia a nastavenie CPE zariadenia na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie IKT prostriedkov na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie LAN prepínača, prepojenie s lokálnou LAN sieťou na lokalite 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· odhadovaný priemerný počet 3 wifi AP zariadení v lokalite, skutočný počet bude riešený 

individuálne na základe obhliadky lokality a finančných možností Objednávateľa, Poskytovateľ sa 
zaväzuje, že navrhne technické riešenie s čo najlepším pokrytím wifi siete v danej lokalite 

· orientačný počet užívateľov na škole - 51 až 250 žiakov 
 
Typ E - škola: 

· pripojenie lokality do MPLS VPN EDUNET_SK s kapacitou pripojenia minimálne 10Mb/s 
· bezplatné navýšenie prenosových kapacít na maximum pri centrálne riadených testovaniach 

a skúškach (Monitor, Maturita, a iné) v závislosti od technickej infraštruktúry danej školy 
s blokáciou nežiadúcich vplyvoch (napr. žiacke a študentské pripojenie bude pre testovaných žiakov 
neprístupné), termíny centrálne riadených testovaní dodá Objednávateľ do konca októbra 
príslušného školského roka 

· inštalácia a nastavenie CE zariadenia na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie IKT prostriedkov na koncovej lokalite 
· inštalácia a nastavenie LAN prepínača, prepojenie s lokálnou LAN sieťou na lokalite 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· odhadovaný priemerný počet 2 wifi AP zariadení v lokalite, skutočný počet bude riešený 

individuálne na základe obhliadky lokality a finančných možností Objednávateľa, Poskytovateľ sa 
zaväzuje, že navrhne technické riešenie s čo najlepším pokrytím wifi siete v danej lokalite 

· orientačný počet užívateľov na škole - menej ako 50 žiakov 
 

Typ X - integrácia cez SANET/iný operátor: 
· integrácia lokality do Centrály EDUNET_SK prostredníctvom VPN tunela cez lokálny firewall 
· inštalácia a nastavenie LAN prepínača, prepojenie s lokálnou LAN sieťou na lokalite 
· zavedenie lokality do centrálneho monitoringu EDUNET_SK 
· zaškolenie pracovníka na koncovej lokalite 

 
Služby 2: Zriaďovací poplatok dátových služieb pre lokality A a B 

 
Typ služby 

Orientačný 
počet škôl 

(lokalít) 

Jednorazový 
poplatok bez 

DPH 

 

Cena celkom v EUR 
bez DPH 

Zriaďovací poplatok dátových služieb 
pre lokality A a B 

 
371 8 467,50 3 141 442,50 

  Celková  cena  predmetu  plnenia  za  Služby  2  v  EUR  bez  DP H   3 141 442,50 
 
 
 



 
 

 

 
Služby 3: Centrála EDUNET_SK 

 
 
Typ služby 

Pravidelný 
mesačný 

poplatok bez 
DPH 

 
 
 
Počet mesiacov 
trvania služby 

 

 
Cena celkom 

za 48 mesiacov 
v EUR bez DPH 

Centralizovaný riadený spoločný prestup pre všetky 
lokality do siete Internet  

 
112 179,38 

 
 
 

48 
 
 

5 384 610,24 
 

Centrálne riadenie sieťovej prevádzky 
Centrálny monitoring parametrov a siete 
EDUNET_SK 
Centrálny manažment WiFi a autentifikácia 5 020,00 48 240 960,00 
Vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému/ 
komunikačného prostredia 

 
2 030,00 

 

48  
97 440,00 

Celková cena predmetu plnenia na obdobie 48 mesiacov 
za Služby 3 v EUR bez DPH 

5 723 010,24 
 

 
Centrálny  monitoring  prostriedkov  IKT  na  lokalitách  Objednávateľa  : 

• implementácia koncových zariadení do monitorovacieho systému Poskytovateľa, 
• sledovanie management nástrojov jednotlivých komponentov riešenia, 
• proaktívne riešenie vznikajúcich problémov, 
• podmienkou vzdialenej diagnostiky je read-only SNMP prístup na CPE zariadenia, 
• vzdialená správa  LAN (prepínač) zariadení (vykonávanie rekonfigurácií a zmien na základe 

jednoduchých požiadaviek škôl, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a architektúru riešenia) bez limitu 
počtu požiadaviek, 

• vzdialená správa  LAN (prepínač) zariadení (vykonávanie rekonfigurácií a zmien na základe 
požiadaviek Objednávateľa v zmysle budúcich potrieb pre lokality/ školy zapojené v Národných 
projektoch, napr. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách SR s využitím 
elektronického testovania), 

• konfiguračný management pre tieto zariadenia, zmena konfigurácie na požiadanie,  
• o vzniknutých problémoch súvisiacich s poskytovaním služieb týkajúcich sa Objednávateľa, resp. 

lokalít musí Poskytovateľ informovať Objednávateľa minimálne raz mesačne formou reportov a 
adhoc formou štruktúrovaných emailov, 

• dohľad dostupnosti a odstraňovanie porúch konektivity všetkých koncových bodov, 
• generovanie reportov v týždňových intervaloch, generovanie reportov na požiadanie. 

 
Centrálne pripojenie  do  Internetu: 

• vysoko dostupné a zabezpečené pripojenie do Internetu prostredníctvom Centrály EDUNET_SK, 
• kapacita pripojenia minimálne 10Gbps s rozšírením do 40Gbps, 
• centrálny IPv4 NAT pre EDUNET_SK (požiadavka na minimálne 1 verejnú IPv4 adresu pre 

každú lokalitu pripojenú do EDUNET_SK) 
• DNS služby pre lokality pripojené v EDUNET_SK 
• IPS (Intrusion Prevention System) služby. 

 
Centrálne  riadenie  sieťovej  prevádzky:  
• monitorovanie a riadenie sieťovej prevádzky: 

o monitoring a riadenie sieťovej komunikácie do Internetu až na úroveň klienta, 
o monitoring a ochrana pred náhodným alebo cieleným zahlcovaním siete, 
o extenzívne reportovacie vlastnosti; 



 
 

 

• filtrovanie a blokovanie nevhodného obsahu s pravidelnom aktualizáciou podľa: 
o času, 
o podľa WiFi SSID, 
o podľa skupín užívateľov (žiak, učiteľ); 

• reguláciu šírky prenosového pásma - traffic shaping, pre aplikácie nesúvisiace s procesom výučby, 
• vytváranie SSID a aplikácia politiky prístupov do SSID. 

 
Prístup  k  centrálnej  správe  WiFi  riešenia  pre  lokality  
• autentifikácia a autorizácia používateľov, 
• autentifikácia a autorizácia vlastných zariadení používateľov (angl. BOYD – Bring Your Own 

Device), 
• autentifikovaný prístup  k digitálnemu učivu vo všetkých pripojených lokalitách, 
• prístup k centrálnej správe WiFi bude prostredníctvom Centrálnej lokality EDUNET_SK, 
• komunikácia súvisiaca s centrálnym riadiacim systémom (napr. konfigurácia bezdrôtových 

prístupových bodov, štatistické údaje,  monitorovanie celej siete, atď.) musia preukázateľne 
podliehať smerniciam Európskej únie (EU Privacy Laws) a musí byť kryptovaná minimálne na 
úrovni AES 256, 

 
Vytvorenie  informačného  systému /  komunikačného  prostredia  
Poskytovateľ sa zaväzuje navrhnúť, vytvoriť a prevádzkovať pre Objednávateľa informačný 
systém, v ktorom Poskytovateľ bude pravidelne aktualizovať a zdieľať údaje a bude slúžiť najmä na: 
• sledovanie plnenia časového harmonogramu projektu, 
• sledovanie zapájania lokalít/ škôl do siete EDUNET_ SK (možnosť filtrovania a prezerania 

zoznamu zapojených škôl, plánovaných na zapojenie s termínom zapojenia), 
• sledovanie historických údajov o jednotlivých lokalitách (od zapojenia do siete EDUNET, cez 

všetky vykonané zmeny a žiadosti o zvýšenie rýchlosti, o prekládku, o dodatočné IKT zariadenia, o 
služby administrátorov (IT, WiFi, LAN a server), až po prípadné zrušenie školy, resp. odpojenie zo 
siete EDUNET_SK, 

• kontrolu údajov pre účely verifikácie oprávnenosti faktúr (najmä filtrovanie zoznamov škôl podľa 
typu pripojenia a pravidelného mesačného poplatku, s možnosťou filtrovania zvoleného časového 
obdobia), 

• vytváranie exportov štatistických údajov podľa zvolených kritérií (počet zapojených škôl vo 
zvolenom období, počet zapojených škôl podľa krajov, podľa typu pripojenia, atď.), štatistiky a 
filtrované údaje bude možné vyexportovať do súboru excel, 

• sledovanie stavu vybavenosti požiadaviek škôl (žiadosť o zapojenie do projektu, zvýšenie rýchlosti, 
prekládka),  

• poskytnutie a prístup k systému Service Desk, ktorým  uchádzač sleduje, vyhodnocuje a odstraňuje 
servisné prípady (napr. výpadok MPLS VPN, poruchy koncových zariadení, nefunkčnosť 
internetového pripojenia), 

• archívne úložisko všetkých vystavených a uhradených/neuhradených faktúr a vystavených 
objednávok, 

• archívne úložisko elektronických verzií preberacích protokolov, 
• archiváciu údajov o lokalitách EDUNET_SK s možnosťou pravidelnej a jednoduchej aktualizácie 

(adresa školy, kontaktné údaje riaditeľ/ správca IKT v škole) – za doplňovanie aktuálnych údajov 
bude zodpovedný pracovník uchádzača (podklady si vyžiada, resp. mu budú zasielané 
Objednávateľom), zodpovedný pracovník Objednávateľa bude mať možnosť dané údaje len 
prezerať, filtrovať a exportovať (bez možnosti úpravy – tá sa bude nahlasovať štruktúrovaným e-
mailom. 



 
 

 

K informačnému systému a jeho funkcionalitám vytvorí Poskytovateľ pre Objednávateľa používateľský 
manuál. 
 

Služby 4: Implementácia IKT zariadení na koncových lokalitách 
 
 

Typ služby 

Orientačný 
počet škôl 
(lokalít) 

Jednorazový 
poplatok v 
EUR bez DPH 

 
Cena celkom V 
EUR bez DPH 

Implementačné práce na lokalite s 2 WiFi AP 
 

815 1 136,00 925 840,00 

Implementačné práce na lokalite s 3 WiFi AP 1238 1 382,37 1 711 374,06 

Implementačné práce na lokalite s 4 a 5 WiFi AP 1111 1 526,00 1 695 386,00 

Celková cena predmetu plnenia za Služby 4 
v EUR bez DPH 

 
4 332 600,06 

 
Implementácia  IKT  zariadení  na  koncových  lokalitách:  

• vypracovanie implementačného plánu pre WiFi zariadenia, 
• návrh umiestnenia bezdrôtových prístupových bodov na lokalitách, 
• doprava koncových zariadení do jednotlivých lokalít, 
• fyzická realizácia káblového pripojenia wifi prístupových bodov s LAN podľa typu lokality, 
• inštalácia a nastavenie bezdrôtových prístupových bodov na lokalite, 
• overenie funkčnosti wifi siete na lokalite, 
• zaškolenie zodpovedného pracovníka lokality, predstavenie riešenia, oboznámenie so spôsobom pripájania a 

overovania užívateľov do wifi siete. 
• prekládka IKT zariadení na lokalite v prípade požiadavky Objednávateľa 

 
Služby 5: Asistenčné služby zariadení (služby IT administrátora, WiFi a LAN administrátora, služby 
administrátora serverov) 

 

 
 
Služby administrátorov 

 
Predpokladaný 
počet človekohodín 
pre obdobie 48 
mesiacov 

 
Suma v €/ 
hodina bez 
DPH 

 
 
Suma celkom za služby 
v EUR bez DPH 

IT administrátor 7000 46,63 326 410,00 

WiFi a LAN administrátor 6000 63,30 379 800,00 

administrátor serverov 6000 69,97 419 820,00 

Celková cena predmetu plnenia na obdobie 48 mesiacov za Služby 5 v EUR bez DPH 1 126 030,00 

 
Služby  Wi Fi  a  LAN  administrátora  
• naplánovanie návštevy servisného tímu v škole a dohodnutie termínu návštevy s predstaviteľom 

školy, 
• kontrola siete a pripojenia na internet: 

o kontrola ochrany siete (prístupu do siete) -najmä v prípade prístupu na internet cez 
viacerých poskytovateľov, 

o kontrola izolácie sieťových segmentov (učební - najmä v prípade integrácie vlastných a 
dodaných zariadení, 

o kontrola správneho smerovania v sieti, 
o kontrola/aktualizácia zoznamu externých IP adries; 

 
Služby  IT  administrátora  
• kontrola konfigurácie PC s maticou podporovaných konfigurácií: 



 
 

 

o porovnanie HW konfigurácie PC s minimálnou predpísanou konfiguráciou, 
o porovnanie inštalovaného systémového SW s predpísanou konfiguráciou, 
o porovnanie inštalovaných SW produktov s predpísanými SW produktami; 

• základná diagnostika PC: testy pamäti, konfliktné zariadenia, pripojenie na internet, systémový 
denník, frekvencia porúch, atď., 

• kontrola základných bezpečnostných nastavení: 
o nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný antivírusový program, 
o v operačnom systéme sú nainštalované všetky bezpečnostné aktualizácie, 
o heslová politika, oddelenie používateľských a administratívnych účtov 

• aktualizácia SW produktov: 
o aktualizácia systémového SW, 
o aktualizácia predpísaných SW produktov; 

• riešenie konfliktov, nekompatibility, odstraňovanie problémov 
 
Služby administrátora serverov 
• Kontrola konfigurácie servera: 

o porovnanie HW konfigurácie servera s minimálnou podporovanou konfiguráciou, 
o porovnanie inštalovaného systémového SW s predpísanou konfiguráciou, 
o porovnanie inštalovaných aplikácií s požadovanými požiadavkami na HW zdroje servera; 

• Základná diagnostika servera: testy pamäti, služby servera, databázy, sledovanie aktuálnych verzií 
BIOS pre danú platformu (plánovanie aktualizácii na základe odporúčaní výrobcu), pripojenie na 
internet, systémový denník, frekvencia porúch, atď., 

• Kontrola základných bezpečnostných nastavení: 
o nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný antivírusový program, 
o v operačnom systéme musia byť nainštalované všetky bezpečnostné aktualizácie, 
o heslová politika, 
o zdieľanie v rámci siete musí byť riadené a musia byť popísané pravidlá na zdieľanie 

súborov; 
• Aktualizácia SW produktov: 

o aktualizácia systémového SW, 
o aktualizácia aplikačných produktov; 

• Riešenie konfliktov, nekompatibility, odstraňovanie problémov 
 
Cena za asistenčné služby zariadení zahŕňa: 
• Cestovné náklady za výjazd na lokalitu EDUNET_SK 
• Náklady za vykonanie servisných činností, ktoré nezávisia od počtu PC (Per škola) 
• Základné užívateľské poradenstvo 
• Administratíva súvisiaca s asistenčnými službami 
• Náklady na komunikáciu s technickou a odbornou podporou Poskytovateľa. 

 
V Bratislave dňa   

 
 

______________________ 
 

Ing. Juraj Ondriš 
predseda predstavenstva 

SWAN, a.s. 

______________________ 
 

Ing. Michal Rybovič 
podpredseda predstavenstva 

SWAN, a.s. 

______________________ 
 

Ing. Miroslav Strečanský 
člen predstavenstva 

SWAN, a.s. 
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