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OP EVS 2
2.1

2.2

Optimalizácia procesov a 

posilnenie transparentnosti

Kancelária najvyššieho 

súdu SR
MRR/RR uzavretá február 2021 marec 2021        2 671 730,93 € 

OP EVS 2
2.1

Reforma organizácií rezortu 

spravodlivosti pre výkon 

súdnej moci

Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky
MRR/RR uzavretá január 2021 február 2021        1 807 347,39 € 

OP EVS 1 1.1
Reforma systému krízového 

riadenia Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 
MRR/RR uzavretá január 2021 február 2021 8 800 996,20 €      

OP EVS 1 1.1

Zvýšenie efektivity systémov 

kontroly ako aj represívnych 

opatrení v boji proti korupcii a 

prejavom extrémizmu v 

Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 

(Akadémia policajného 

zboru)

MRR/RR uzavretá február 2021 marec 2021 12 651 432,04 €    

OP EVS 1 1.2

Zefektívnenie a modernizácia 

riadenia ľudských zdrojov vo 

verejnej správe 

Úrad vlády Slovenskej 

republiky
MRR/RR uzavretá marec 2021 apríl 2021 1 392 165,81 €      

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, 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

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Forma 

vyzvania
1



PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (2021)

Dátum schválenia: 27.11.2020

Verzia
3
: 

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

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

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)

Identifikované synergie/

komplementarity
9
 (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)

EVS PO2 2.1

Krajské súdy 

Slovenskej 

republiky 

MRR/RR ESF uzavretá január 2021 marec 2021 3 237 900,00 €
Ministerstvo 

vnútra

Predpokladaný názov výzvy

Stabilizácia administratívnych kapacít súdov

Riadiaci orgán: Operačný program Efektívna verejná správa

1

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
8

Oprávnené 

územie
Fond Forma výzvy

4
Dátum vyhlásenia 

výzvy
5

Dátum uzavretia 

výzvy
6

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov určených 

na výzvu (zdroje EÚ)

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Oprávnení 

žiadatelia
Poskytovateľ

7


