
PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (rok 2018)

Verzia
3
: 10

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a 

dostupnosti eGovernment služieb pre 

podnikateľov

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a 

dostupnosti eGovernment služieb pre 

občanov

Malé zlepšenia eGov služieb Celé územie SR EFRR otvorená júl 2018 20 000 000,00 € SO OPII OP EVS 1.1 

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť

7.8: Racionalizácia prevádzky 

informačných systémov pomocou 

eGovernment cloudu

Migrácia ISVS do IaaS Celé územie SR EFRR otvorená júl 2018 10 000 000,00 € SO OPII

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát 

verejnej správy vo forme otvorených dát   

7.7 Umožnenie modernizácie a 

racionalizácie verejnej správy IKT 

prostriedkami

Manažment údajov inštitúcie 

verejnej správy
Celé územie SR EFRR otvorená júl 2018 30 000 000,00 € SO OPII

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť
7.1. Zvýšenie pokrytia širokopásmovým 

internetom / NGN
WiFi pre Teba Celé územie SR EFRR otvorená júl 2018 10 000 000,00 € SO OPII

2 
Pred zverejnením na webových stránkach RO doplní dátum schválenia pracovnou komisiou

3 
RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev

4
 Uzavretá výzva/otvorená výzva  

5
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

6
 Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

7
 Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu 

8 
Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

9
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Indikatívna výška 

finančných prostriedkov 

určených na výzvu (zdroje 

EÚ)

Poskytovateľ
8

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: SO OPII - ÚPPVII

Dátum schválenia
2
: 27.11.2018

1
 V pláne vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (plány vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje sú uvádzané na nasledujúcich zošitoch)

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9 Identifikované synergie/

komplementarity
10

 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade PRV: 

fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ: 

špecifický cieľ a osobitný cieľ,  a v prípade nástrojov podpory 

SR: opatrenie)

OP Prioritná os
Špecifický cieľ (v prípade PRV fokusová 

oblasť, opatrenie/podopatrenie)
Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie Fond Forma výzvy

5

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
6

Dátum 

uzavretia 

výzvy
7



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (rok 2018)

Riadiaci orgán:

Dátum schválenia:

Verzia:

1 
Uvádza sa úroveň NUTS III - (samosprávné kraje)

2 
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

3
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

4
 Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

5
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Predpokladaný 

názov vyzvania
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Identifikované synergie/

komplementarity
5
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade 

PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov 

podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v 

prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Žiadateľ/

prijímateľ

Miesto 

realizácie
1

Forma 

vyzvania
2

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
3

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
4



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (rok 2018)

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: RO OPII/SO OPII - ÚPPVII

Dátum schválenia: 27.11.2018

Verzia: 10

OPII
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave
OPII-2018/4.1/ProDanubia-24-NP

ProDanubia - združenie miest a 

obcí

Bratislavský kraj

Trnavský kraj
otvorené september 2018 N/A 89 672,41 €

INTERREG V-B Dunaj, ŠC 3.1

OPII
5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja železničných tratí a 

súvisiacich objektov dopravne významných z 

hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy 

(mimo TEN-T CORE)

OPII-2018/5.1/ZSSK-26-NP-THÚ
Železničná spoločnosť 

Slovensko, a. s.
Celé územie SR otvorené október 2018 N/A 37 196 237,66 €

OPII
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave
OPII-2018/4.1/VV-27-NP

Vodohospodárska výstavba, 

štátny podnik

Bratislavský kraj

Trnavský kraj
otvorené september 2018 N/A 161 755,00 €

INTERREG V-B Dunaj, ŠC 3.1

OPII
5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja železničných tratí a 

súvisiacich objektov dopravne významných z 

hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy 

(mimo TEN-T CORE)

OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ
Železničná spoločnosť 

Slovensko, a. s.
Celé územie SR otvorené november 2018 N/A 24 681 371,57 €

OPII
5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)

5.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 

železničnej infraštruktúre prostredníctvom 

modernizácie a rozvoja železničných tratí a 

súvisiacich objektov dopravne významných z 

hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy 

(mimo TEN-T CORE)

OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ
Železničná spoločnosť 

Slovensko, a. s.
Celé územie SR otvorené november 2018 N/A 28 305 016,76 €

OPII
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave
OPII-2018/4.1/SVP-30-NP

Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

otvorené august 2018 N/A 153 000,00 €
INTERREG V-B Dunaj, ŠC 3.1

OPII
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave
OPII-2018-31-4.1-NP-VPr Verejné prístavy, a. s. Bratislavský kraj otvorené november 2018 N/A 228 308,74 €

INTERREG V-B Dunaj, ŠC 3.1

OPII
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave
OPII-2018-32-4.1-NP-VPr Verejné prístavy, a. s. Bratislavský kraj otvorené december 2018 N/A 357 500,00 €

OPII
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)

4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo 

verejnom prístave v Bratislave
OPII-2018-XY-4.1-NP-STU

Slovenská technická univerzita 

v Bratislave

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

otvorené december 2018 N/A 1 700 000,00 €

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifiký cieľ (ŠC), v 

prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v 

prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický 

cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov 

podpory SR: opatrenie)

Predpokladaný názov vyzvaniaOP Prioritná os Špecifický cieľ
Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Forma 

vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ
Oprávnená kategória regiónu

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje EÚ)



OPII
5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)

5.2 – Zlepšenie technických podmienok pre 

prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy 

prostredníctvom implementácie vybraných 

prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre 

medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

OPII-2018-XY-5.2-NP-ŽSR Železnice Slovenskej republiky Celé územie SR otvorené december 2018 N/A 31 721 511,25 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov                                                               

7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej 

správy vo forme otvorených dát                                                

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami                  

7.8: Racionalizácia prevádzky informačných 

systémov pomocou eGovernment cloudu

Centrálny informačný systém štátnej služby
Národná agentúra pre sieťové a 

elektronické služby
Celé územie SR uzavreté marec 2018 jún 2018 3 270 405,06 € OP EVS 1.2

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej 

správy vo forme otvorených dát      7.7 

Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej 

základne VS vrátane otvorených údajov 

prostredníctvom platformy dátovej 

integrácie 

Úrad podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu 

Celé územie SR uzavreté máj 2018 august 2018 11 729 848,28 € OP EVS 1.1

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

 

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Efektívny manažment údajov v prostredí 

Sociálnej poistovne
Sociálna poisťovňa Celé územie SR uzavreté marec 2018 júl 2018 3 742 927,97 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
7.8: Racionalizácia prevádzky informačných 

systémov pomocou eGovernment cloudu

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – 

plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa 

DataCentrum elektronizácie 

územnej samosprávy Slovenska
Celé územie SR uzavreté marec 2018 jún 2018 23 672 312,84 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov                                                                                                              

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami                  

Informačný systém Centra právnej pomoci Centrum právnej pomoci Celé územie SR uzavreté marec 2018 júl 2018 3 722 004,04 € OP EVS 2.1

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
7.8: Racionalizácia prevádzky informačných 

systémov pomocou eGovernment cloudu
Zavedenie služieb Platform as a Service

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky
Celé územie SR uzavreté máj 2018 september 2018 14 287 513,85 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre podnikateľov                                                               

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej 

správy vo forme otvorených dát      7.7 

Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa 

stratégie RIA 2020

Ministerstvo hopodárstva 

Slovenskej republiky 
Celé územie SR uzavreté jún 2018 september 2018 4 535 538,88 € OP EVS 1.1 

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

 

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre podnikateľov                                                        

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov                                                                    

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Rozvoj platformy integrácie údajov 

(centrálna integračná platforma) a 

manažment osobných údajov

Úrad podpredsedu vlády pre 

investície a informatizáciu
Celé územie SR uzavreté jún 2018 september 2018 12 610 568,57 € OP EVS 1.1

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre podnikateľov                                                    

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 

eGovernment služieb pre občanov                                                                

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych 

služieb pre občanov, podnikateľov a 

inštitúcie verejnej správy

Národná agentúra pre sieťové a 

elektronické služby
Celé územie SR uzavreté jún 2018 september 2018 10 875 836,67 € OP EVS 1.1

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť
7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v 

spoločnosti

Národný systém riadenia incidentov 

kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu 

Celé územie SR uzavreté september 2018 december 2018 33 852 219,94 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky
Celé územie SR uzavreté október 2018 január 2019 12 967 270,05 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami
Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky
Celé územie SR uzavreté október 2018 január 2019 10 931 590,05 €

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Centrálne komponenty správneho konania 

VS

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky
Celé územie SR uzavreté október 2018 január 2019 24 552 962,74 €

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť
    7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Elektronizácia služieb Národného 

inšpektorátu práce

Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny
Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 3 871 105,93 € OP EVS 1.1.

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých

a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Informačný systém elektronickej fakturácie 

(IS EFA)

Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky
Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 3 360 999,20 €

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť

         

7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v 

spoločnosti                                                    
Redizajn siete GOVNET

Národná agentúra pre sieťové a 

elektronické služby
Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 4 884 286,68 €



OP II PO 7 - Informačná spoločnosť
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami

Integrovaný systém úradov verejného 

zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva 

SR
Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 13 539 367,96 € OP EVS 1.1, 1.2.

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami
Informačný systém kancelárie najvyššieho 

súdu
Kancelária najvyššieho súdu Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 3 623 741,99 € OP EVS 2.1., 2.2.

OP II PO 7 - Informačná spoločnosť

7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie 

znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho 

trhu

eInklúzia prostredníctvom komplexného 

elektronického riešenia problematiky 

parkovania ťažko zdravotne postihnutých

DataCentrum elektronizácie 

územnej samosprávy Slovenska
Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 6 876 520,70 €

OPII PO 7 - Informačná spoločnosť

                      

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami            

Jednotný prístup k priestorovým údajom a 

službám - JPPÚS

Ministerstvo životného 

prostredia SR
Celé územie SR uzavreté november 2018 február 2019 6 462 680,38 € OP EVS 1.1.

1 
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3
 Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (rok 2018)

Riadiaci orgán:

Dátum schválenia:

Verzia:

1. OP XX, ŠC xxx, atď.

2. OP XX, ŠC xxx, atď.

3. OP XX, ŠC xxx, atď.

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3 
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v 

prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v 

prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a 

osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory 

SR: opatrenie)

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu
OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (rok 2018)

Povinnosť predkladať plán vyhlasovania vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií/komplementarít, sa nevzťahuje pre orgán zodpovedný za EÚS, PRV, OP RH a OP TP.

1. OP XX, ŠC xxx, atď.

2. OP XX, ŠC xxx, atď.

3. OP XX, ŠC xxx, atď.

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3 
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade 

PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov 

podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade 

nástrojov podpory SR: opatrenie)

Forma vyzvania
1

Dátum vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ


