
   
 
 
 

Výzvy 2020 Integrovaný regionálny operačný program 

2014 - 2020  

 všetky aktuálne informácie ohľadom výziev IROP sú zverejňované na stránke MPRV SR: TU 

 všetky doteraz vyhlásené výzvy IROP sú dostupné na webovej stránke MPRV SR, zoradené 

podľa oblastí: TU  

 otázky týkajúce sa výziev IROP 2020 je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk   

 

Otvorené výzvy IROP k 10.2.2020 

Materské školy 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533 

 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

Oprávnení žiadatelia:  

 

 Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako 

zriaďovateľ materskej školy)  

 Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená 

alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)  

 Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá 

odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, 

nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako 

zriaďovateľ materskej školy  

 Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako 

zriaďovateľ materskej školy)  

 

Oprávnené aktivity: 

 výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;  

 rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, 

zmenou dispozície objektov;  

 stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami 

inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);  

 stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre 

deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov 

inkluzívneho vzdelávania;  

 obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;  

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1124
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1295
mailto:irop@land.gov.sk
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533
mailto:irop@land.gov.sk


   
 
 
 

 zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl  

Softvér: 

 nákup softvéru - obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním 

softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď. (oprávnený je základný softvér – základné 

programové vybavenie umožňujúce prácu s PC a aplikačný softvér, ktorý žiadateľ/prijímateľ používa 

výlučne v súvislosti so vzdelávacím procesom na MŠ). 

Stavby:  

 realizácia nových objektov MŠ, 

 rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ,  

 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ,  

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane 

zariadenia,  

 stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – 

uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho 

vzdelávania, sadové úpravy a zeleň, 

 ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov: rekonštrukcia stavieb so zameraním na 

zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických 

vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane 

strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy 

technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho 

súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov), 

 stavebný dozor,  

 odborný autorský dohľad,  

 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou 

projektu, 

 projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, 

stavebné povolenie, realizačná dokumentácia). V prípade, ak MŠ užíva objekt s iným subjektom v 

zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, resp. iným subjektom (napr. MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ), oprávnené 

výdavky týkajúce sa spoločných priestorov budú vypočítané pomernou časťou celkovej podlahovej 

plochy objektu (mimo spoločných priestorov) voči celkovej podlahovej ploche priestorov (mimo 

spoločných priestorov), ktoré využíva MŠ. 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

 nákup interiérového vybavenia MŚ,  

 nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva (napr. počítačové zostavy, externé disky, 

tlačiarne, notebooky) bezprostredne súvisiacej s implementáciou projektu, 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak 

relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.), 

       Pozemky:  

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

Cesty 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre 

TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-

SC11-2018-36 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

Oprávnení žiadatelia:  

 samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,  

 právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),  

 organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest 

 

Oprávnené aktivity: 

 rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),  

 vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie. 

Softvér:  

 nákup softvéru – výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s 

používaním softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď.,  

 modernizácia softvéru – napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér). 

Stavby:  

 rekonštrukcia a modernizácia ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),  

 stavebný dozor,  

 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s 

realizáciou rekonštrukcie ciest II. a III. triedy,  

 prípravná a projektová dokumentácia - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, 

variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná 

dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické 

zameranie); prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na 

spracovanie projektu; zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a 

iné); expertízne posudzovania (napr. bezpečnostná inšpekcia a bezpečnostný audit), manipulačné 

a prevádzkové poriadky; plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia, 

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,  

 odborný autorský dohľad. 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

 nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva,  

 nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky;  

 nákup a modernizácia prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

(napr. v súvislosti s kontrolou a dozorom nad premávkou, meracie a monitorovacie technické 

prostriedky / zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie je realizované 

samostatne mimo stavebných prác),  

 modernizácia komunikačnej infraštruktúry. 

Pozemky:  

 nákup pozemkov v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu rekonštrukciu ciest II. a III. triedy  

 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515
mailto:irop@land.gov.sk


   
 
 
 
Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom 

na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

Oprávnení žiadatelia:  

 samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy, 

 hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,  

 mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,  

 právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), 

 organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest19 

 

Oprávnené aktivity: 

 rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),  

 výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),  

 príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie 

bezpečnostného auditu alebo inšpekcie. 

Softvér:  

 nákup softvéru – výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s 

používaním softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď.,  

 modernizácia softvéru – napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér). 

Stavby:  

 rekonštrukcia a modernizácia ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),  

 stavebný dozor,  

 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou 

rekonštrukcie ciest II. a III. triedy,  

 prípravná a projektová dokumentácia - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, 

variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná 

dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie); 

prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie 

projektu; zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); expertízne 

posudzovania (napr. bezpečnostná inšpekcia a bezpečnostný audit), manipulačné a prevádzkové 

poriadky; plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia, dokumentácia skutočného 

vyhotovenia stavby,  

 odborný autorský dohľad. 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

 nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva,  

 nákup a modernizácia telekomunikačnej techniky;  

 nákup a modernizácia prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

(napr. v súvislosti s kontrolou a dozorom nad premávkou, meracie a monitorovacie technické 

prostriedky / zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie je realizované 

samostatne mimo stavebných prác),  

 modernizácia komunikačnej infraštruktúry. 

Pozemky:  

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063
mailto:irop@land.gov.sk


   
 
 
 

 nákup pozemkov v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu rekonštrukciu ciest II. a III. triedy 

Verejná osobná doprava 
  

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, 

kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

Oprávnení žiadatelia:  

 

 mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, samosprávny kraj,  

 fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú 

verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),  

 subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný 

dopravný systém.  

 

 

Oprávnené aktivity: 

 zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti 

cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, 

 zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych 

plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté,  

 zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy. 

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  

 modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická 

podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy) ako aj 

hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich 

pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných 

cestovných systémov),  

 podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové 

portály a mobilné aplikácie a pod),  

 zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové 

pripojenie a pod.).  

V rámci typu aktivity C. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  

 obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej 

infraštruktúry;  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných 

zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a 

autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy),  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike 

& Ride (B+R)29 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest, 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
mailto:irop@land.gov.sk


   
 
 
 

 zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.  

V rámci typu aktivity D. je oprávnená realizácia aktivity:  

 nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy 

vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej 

zásobovacej infraštruktúry. 

Softvér:  

 nákup softvéru – výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s 

používaním softvéru - napr. multilicencie, skupinové licencie, atď.,  

 modernizácia softvéru – napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér). 

Stavby:  

 zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové 

pripojenie a pod.),  

 obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu, zavádzanie opatrení 

preferencie verejnej osobnej dopravy,  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej 

infraštruktúry vrátane obratísk pre autobusy a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (stojany pre 

bicykle, výpožičné systémy a iné) a debarierizácie vonkajšieho priestoru a prvkov bezpečnosti (svetelné 

značenie);  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných 

zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a 

autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy) vrátane doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry (stojany pre bicykle, výpožičné systémy a iné) a debarierizácie vonkajšieho priestoru a 

prvkov bezpečnosti (svetelné značenie),  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;  

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike 

& Ride  

 budovanie zásobovacej infraštruktúry (napr. nabíjacie stanice pre autobusy)  

 stavebný dozor 

 autorský dozor,  

 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu projektu,  

 prípravná a projektová dokumentácia - vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia).  

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva,  

 nákup prevádzkových / špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (napr. v súvislosti 

s kontrolou a dozorom nad premávkou, meracie a monitorovacie technické prostriedky / zariadenia 

vrátane prvého zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie je realizované samostatne mimo 

stavebných prác),  

 nákup komunikačnej infraštruktúry. 

Dopravné prostriedky: 

 nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy 

vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi 

Pozemky:  

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu 

Ostatné:  



   
 
 
 

 technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania 

pôdy po stavebnej činnosti atď.). 

Cyklotrasy 
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, 

kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

Oprávnení žiadatelia:  

 

 obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho 

kraja),  

 subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu - SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci 

pravidelnú verejnú osobnú dopravu,  

 fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú 

verejnú osobnú dopravu,  

 mimovládne organizácie.  

 

 

Oprávnené aktivity: 

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,  

 propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.  

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  

 cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie 

nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a 

komunikáciách medzi sídlami,  

 doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice 

pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.); 

 budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem 

mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);  

 zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v 

pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;  

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  

 webové portály, mobilné aplikácie a pod. 
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Zelená infraštruktúra 

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v 

mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

 

Oprávnení žiadatelia:  

 obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),  

 samosprávny kraj,  

 verejná vysoká škola,  

 štátna vysoká škola,  

 súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka), 

 organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy20, štátna príspevková organizácia, štátna 

rozpočtová organizácia),  

 mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia), 

 Národná diaľničná spoločnosť a. s.,  

 Slovenská správa ciest,  

 spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 

V prípade typov aktivít a. a b. sú na realizáciu neinvestičných projektov zo skupiny oprávnených žiadateľov 

uvedených vyššie výlučne oprávnení:  - obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),  

- samosprávny kraj. 

 

 

Oprávnené aktivity: 

 opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec 

legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, 

protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií; 

 opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu 

realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre 

vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.); 

 prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako 

ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy; 

 mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a 

zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a 

poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí; 
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 aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé 

ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj 

umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, 

vegetačné stredové pásy;  

 zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od 

priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);  

 v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných 

systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a 

terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú 

vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.  

 multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé 

ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;  

 budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, 

priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;  

 regenerácia31 vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.  

 

Stavby: 

stavebné práce - realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, stavebné úpravy (stavebné 

objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska) ako napríklad:  

 protihlukové steny a bariéry,  

 protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií,  

 zelené steny a zelené strechy,  

 zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu (budovanie dažďových nádrží, 

zberné jazierka, infiltračné priekopy, dažďové záhrady a pod.),  

 mestský mobiliár, o verejne prístupné detské ihriská a športoviská pre deti, mládež, dospelých aj 

seniorov (exteriérové fitnes zostavy, multifunkčné športové plochy)  

 prístrešky, altánky, malé kryté pódiá pre záujmovú činnosť detí a mládeže,  

 budovanie komunitných záhrad,  

 komunikačné a spevnené plochy (napr. chodníky),  

 cyklostojany, o verejné osvetlenie v rozsahu projektu,  

 obnova a výsadba verejnej zelene3;  

 revitalizácia malých vodných tokov napr. zlepšenie prietoku, oživenie vody, spevnenie brehov, kaskády 

a hrádzky pre okysličovanie vody a pod. spojených s úpravou zelene a to zlepšením prirodzených 

podmienok alebo technickými podpornými prostriedkami (technológiou);  

 revitalizácia biokoridorov zabezpečujúcich udržateľnosť resp. rozšírenie rozsahu ekosystémových 

služieb o ochladzovacie prvky a osviežovacie prvky v urbanizovanom prostredí (napr. fontány a pod) 

ako súčasť navrhovaného riešenia vrátane prvkov zelenej infraštruktúry, 

prípravná a projektová dokumentácia –  

 vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná 

dokumentácia),  

 odborný autorský dohľad;  

 stavebný dozor.  

Pozemky:  

 

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu.  

Ostatné:  



   
 
 
 

 technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania 

pôdy po stavebnej činnosti, atď.).  

 

Deinštitucionalizácia 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú 

(proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

 

Oprávnení žiadatelia: 

 

v sociálnych službách:  

 obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy)  

 právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,  

 samosprávny kraj,  

 právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,  

 neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby  

 cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví 

a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia, Slovenský Červený kríž.  

 v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:  

 

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:  

 obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR 

Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava)  

 samosprávny kraj,  

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  

 akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou 

akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a 

právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s 

udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).  

 

 

Oprávnené aktivity: 

 rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie 

priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s 

princípmi deinštitucionalizácie;  

 zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej 

starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia 

na podporu náhradného rodinného prostredia;  
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 investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri 

zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, 

náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;  

 opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

Uvedené typy aktivít sú oprávnené pre sociálne služby a opatrenia SPODaSK, ktoré sú uvedené v 

transformačnom pláne zariadenia sociálnych služieb/SPODaSK a v projekte, pričom súčasťou projektu vždy musí 

byť transformácia (deinštitucionalizácia) existujúceho zariadenia.  

Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.  

 

Stavby: 

 realizácia nových objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,  

 rekonštrukcia a modernizácia zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,  

 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,  

 ako doplnková aktivita: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti 

budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova 

obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu 

plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo 

technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov 

tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov),  

 stavebný dozor,  

 odborný autorský dohľad,  

 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou 

projektu,  

 prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia) 

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

 nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb a SPODaSK,  

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak 

relevantné) 

Dopravné prostriedky: 

 nákup osobných automobilov 

Pozemky: 

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu 

 

 

Jasle 
Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a 

rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-

SC211-2018-34 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

Oprávnení žiadatelia: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552
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v sociálnych službách: 

 obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),  

 právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou  

 samosprávny kraj,  

 právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,  

 iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a 

náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a 

náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia. 

 

Oprávnené aktivity: 

 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v 

záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;  

 opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je 

vyhlásená táto výzva.  

Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. 

 

Stavby: 

 realizácia nových objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pri dodržaní 

maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte,  

 rekonštrukcia, modernizácia, realizácia prístavby, nadstavby alebo stavebné úpravy existujúcich 

objektov za účelom vytvorenia novej sociálnej služby, alebo zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality 

poskytovanej sociálnej služby, pri dodržaní maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte.  

 stavebno-technické úpravy areálu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vrátane 

detských ihrísk, sadové úpravy a zeleň, spevnené plochy,  

 ako doplnková aktivita: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti 

budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova 

obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu 

plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo 

technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov 

tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov),  

 stavebný dozor,  

 odborný autorský dohľad,  

 nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou 

projektu,  

 prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia). 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 

 nákup interiérového vybavenia zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa 

 

Pozemky: 

 nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

 

 

 

 

 

Chod MAS 
Výzva na prekladanie ŽoNFP na financovanie prevázdkových nákladov MAS spojených s riadením 

uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1313&navID2=1313&sID=67&id=14643 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

Oprávnení žiadatelia:  

Miestne akčné skupiny - združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov, ktorým bol Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a 

o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej aj „Rozhodnutie o MAS“) udelený štatút miestnej akčnej 

skupiny a schválená stratégia v rámci výzvy 21/PRV/2017. 

 

Oprávnené aktivity: 

Softvér: 

Obstarávacia cena softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru v rozsahu: 

 základné programové vybavenie umožňujúce prácu s PC - operačný program, 

 antivírusový program, 

 nadstavbové programové vybavenie: 

 balík pracovných programov (napr. textový editor, tabuľkový kalkulátor, databázový editor, program 

na tvorbu prezentácií, poštový klient, a pod), 

 špecifický program (napr. na overovanie cien stavebných prác) 

 

Samostatne hnuteľné veci: 

 výpočtová technika vrátane príslušenstva (IKT): 

 PC zostava (monitor, klávesnica, myš, PC), notebook, 

 multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skener), 

 interiérové vybavenie kancelárie 

 ostatné elektronické zariadenia priamo súvisiace s výkonom činnosti MAS (napr. tablet, fotoaparát, 

kamera a pod.) 

 

Zásoby: 

V rámci skupiny výdavkov sa zaraďujú hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok bez ohľadu na 

obstarávaciu cenu.  

 

výpočtová technika vrátane príslušenstva (IKT):  

 PC zostava (monitor, klávesnica, myš, PC), notebook,  

 multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skener),  

 interiérové vybavenie kancelárie MAS  
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mailto:irop@land.gov.sk


   
 
 
 

 ostatné elektronické zariadenia priamo súvisiace s výkonom činnosti MAS (napr. tablet, fotoaparát, 

kamera a pod.)  

 

Spotreba energie: 

Výdavky za energie:  

 el. energia,  

 plyn,  

 voda.  

 

Výdavok za energiu môže byť súčasťou výdavku na nájom.  

 

Cestovné náhrady: 

Výdavky na:  

 náhrady preukázaných cestovných výdavkov,  

 náhrady preukázaných výdavkov na ubytovanie,  

 stravné,  

 náhrady preukázaných potrebných vedľajších výdavkov (parkovné, diaľničný poplatok iný než je 

zahrnutý v rámci skupiny 568, a pod.).  

 

Cestovné náhrady jednej pracovnej cesty musia byť vyššie ako 20 EUR, inak nie je výdavok oprávnený.  

 

Ostatné: 

Výdavky na nájomné:  

 kancelárskych priestorov (kancelárie a zasadacia miestnosť),  

 školiacich priestorov,  

 archivárskych priestorov.  

 

Zahŕňa aj prípadný krátkodobý prenájom priestorov (príležitostný prenájom v prípade potreby).  

 

 

Implementácia MAS 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie 

implementácie stratégie CLLD, kód výzvy:  IROP-PO5-SC511/512-2018-28 

 

Detailné informácie o výzve a aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12753 

 

Otázky týkajúce sa výzvy je možné zasielať na e-mail: irop@land.gov.sk 

 

 

Oprávnení žiadatelia:  

Miestne akčné skupiny - združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov, ktorým bol Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a 

o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej aj „Rozhodnutie o MAS“) udelený štatút miestnej akčnej 

skupiny a schválená stratégia v rámci výzvy 21/PRV/2017.  

 

Oprávnené aktivity: 

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12753
mailto:irop@land.gov.sk


   
 
 
 
V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity na financovanie implementácie stratégie CLLD definované na základe 

IROP v rozsahu: 

Špecifického cieľa 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácii: 

 

 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných 

osôb, družstiev  

 

Špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím 

vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach  

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:  

 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel  

 Sociálne služby a komunitné služby  

 Infraštruktúra vzdelávania  

 Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov  

 Vodovod a kanalizácia. 

 

Výdavky na prevádzkovú činnosť: 

Príspevky poskytované užívateľom súvisiace s financovaním implementácie stratégie CLLD. Príspevky sa 

poskytujú na základe preukázaných oprávnených výdavkov užívateľov, ktoré im vznikli počas realizácie projektu 

v súvislosti s oprávnenými aktivitami. 

 

 

Plánované výzvy IROP na rok 2020 

Aktuálny indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 je zverejnený na stránke MPRV SR: TU 

 

https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1122

