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MODERNÉ TECHNOLÓGIE (OPII-2020/7/11/-DOP) 

 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: 

pre typ aktivity K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (špecifický 

ciel 7.7):  

- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež 
„register“), 

- obce mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice 
a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice), 

- vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch))  

pre typ aktivity E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4): 

- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež 
„register“), 

obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice). 

 

Stručné zhrnutie výzvy: 

Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v 

Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4, tab. č. 2. Hlavné aktivity projektu musia 

byť vo vecnom súlade s nasledovným typom aktivity OPII v rámci špecifických cieľov 7.4 a 7.7:  

(ŠC: 7.7) Typ aktivít: K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT, 

(ŠC: 7.4) Typ aktivít: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov. 

 

Čo je cieľom výzvy:  

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
mailto:po7opii@vicepremier.gov.sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20190201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/401/20170101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/302/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20200101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20190201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20190201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/401/20170101


Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je zavedenie moderných technológií do procesu 

vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu 

verejnej správy s verejnosťou. V rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných 

oblastiach fungovania verejnej správy v zmysle súčasných trendov využívania moderných 

informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení. 

Výsledkom realizácie projektov musí byť dosiahnutý minimálne jeden z nasledovných požadovaných 

efektov: 

- zoptimalizuje sa vykonávanie podporných činností verejnej správy, 

- do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú nasadené moderné IKT riešenia, 

- zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov. 

Touto výzvou sú podporované tri typy dopytovo – orientovaných projektov, ktorými budú 

realizované nasledovné dva typy aktivít Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len 

„OPII“) v rámci Prioritnej osi 7 (ďalej len „PO7“): 

 

Typ aktivity OPII 

K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (špecifický cieľ 7.7):  

v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len „Žiadosť o NFP“) v súlade s jednou z nasledovných oblastí: 

- Podpora migrácie na Open Source 

Ide o projekty, ktoré musia byť zamerané na zníženie celkových nákladov na prevádzku 

informačných technológií vo verejnej správe. 

- Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy  

Ide o projekty zamerané na zabezpečenie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií 

subjektov verejného sektora v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejnej správy 

a vytvorenie automatickej komunikačnej platformy. 

Typ aktivity OPII 

E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4): 

v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť o NFP v súlade s nasledovnou oblasťou: 

- Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu 

Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských 

informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a 

poskytovanie dát.  

 

Časový rámec výzvy: 

vyhlásenie výzvy je plánovane na prvý kvartál 2020, presný dátum a časový rámec momentálne nie 

je známy 

 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve: po7opii@vicepremier.gov.sk  

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
mailto:po7opii@vicepremier.gov.sk

