
Milí priatelia,  

v našich newslettroch vám zvyčajne posielame správy o novinkách v našom vydavateľstve. 
Dnes vám píšeme ako partnerom vo vzdelávaní, s ktorými sme spoločne tak dlho očakávali 
otvorenie trhu s učebnicami. Tešíme sa, že sa tak stalo, hoci by sme privítali viac času pre nás 
a viac informácií pre vás. Obraciate sa na nás v e-mailoch, telefonátoch aj na sociálnych sieťach 
s prosbou – ako postupovať pri verejnom obstarávaní. Nuž, nie sme na to úplne povolaní 
a okrem toho školy majú svoje interné predpisy, ale niekoľko rád vám poskytnúť môžeme. 

1. Podľa postupu odporúčaného ministerstvom školstva pri obstarávaní učebníc cez 
príspevok na učebnice v roku 2020 školy postupujú podľa svojich interných predpisov, 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a zákona o rozpočtových pravidlách. 

2. Ak škola nemá interný predpis, má podľa postupu odporúčaného ministerstvom školstva 
pri nákupe didaktických prostriedkov s predpokladanou hodnotou zákazky 5.000 až 70.000 
EUR bez DPH (zákazky s nízkou hodnotou) postupovať takto: 
• škola určí predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, vypracuje opis predmetu 

zákazky a určí požadovaný počet učebníc. V opise predmetu zákazky sa neuvádza 
konkrétny autor, ani konkrétny názov učebnice, ale iba kvalitatívne kritériá na predmet 
zákazky, t. j. napr. požadovaná didaktická koncepcia, či má daný titul podporu 
vo formáte online materiálov, elektronickú podporu vo formáte inštalačných offline 
produktov, či dodávateľ predmetu zákazky organizuje semináre – ako metodickú 
a didaktickú podporu, či je dostupná technická podpora a pod.; 

• škola môže určiť, že pri výbere obstarávaného predmetu zákazky rozhoduje najlepší 
pomer ceny a kvality; 

• škola si urobí vlastný prieskum trhu, napr. zhromaždením informácií z internetu, príp. 
propagačných materiálov (postup je uvedený v bode 8. postupu odporúčaného 
ministerstvom školstva). Informácie potrebné k prieskumu trhu pre tituly z produkcie 
nášho vydavateľstva nájdete v Ponukovom liste vydavateľstva AITEC pre VO škôl; 

• odporúča sa zistiť cenovú ponuku (vykonať prieskum trhu) u 3 dodávateľov, ak sú 
na trhu; 

• po prieskume trhu je kľúčový bod 9.4. postupu odporúčaného ministerstvom školstva. 
Obsahuje odôvodnenie výberu dodávateľa. Vybraný titul musí spĺňať učiteľmi 
stanovené kvalitatívne kritériá pre predmet zákazky, a tým aj ich preferencie. 
Nemusíte si teda vybrať najlacnejšiu, nie dostatočne kvalitnú ponuku, t. j. nemusíte 
sa pri výbere riadiť výlučne najnižšou cenou. 

3. Pri zákazke s nízkou hodnotou nie je potrebné uzatvárať písomnú zmluvu, postačujúcou 
je objednávka (napr. cez e-shop dodávateľa). 

4. Postupy verejného obstarávania nie je potrebné dodržiavať pri obstarávaní didaktických 
prostriedkov s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 5.000 EUR v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 
obdobie  ako jeden kalendárny rok.  
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Veríme, že vyššie opísaný postup vám pomôže naplniť to, čo pán minister Gröhling sľúbil ešte 
pred otvorením trhu: 
„Nech si škola v Trebišove, kde poznajú svojich žiakov, vyberie z obrovského balíka učebníc tie, 
ktoré chcú používať a štát ich preplatí...“ 

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22408076/minister-grohling-chce-aby-si-skoly-kupovali-
ucebnice-samostatne.html?ref=av-left  

Na našej stránke v časti Aktuality a správy a tiež na špeciálnej podstránke Tituly hradené 
MŠVVaŠ SR sme v týchto dňoch uverejnili veľa užitočných informácií.  

Veríme, že túto výzvu spolu zvládneme a na jeseň sa o tom porozprávame na niektorom 
z našich seminárov. 

Vaše vydavateľstvo AITEC 
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