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OP EVS 1
1.1

Podpora kapacít verejnej správy vo 

vybraných oblastiach kompetencií 

miestnej štátnej správy na úrovni 

okresných úradov

(Podpora najexponovanejších odborov 

okresných úradov za účelom zvýšenia 

kvality poskytovaných proklientsky 

orientovaných služieb)

Ministerstvo 

vnútra SR
MRR/RR uzavretá september 2022 november 2022 34 079 994,15 €

RO v zmysle prílohy č. 1 

MP CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 2 2.1

Hodnotenie efektívnosti justície 

(Optimalizácia hodnotiacich procesov a 

zvyšovanie efektívnosti verejných 

služieb v rezorte spravodlivosti)

Ministerstvo 

spravodlivosti SR
MRR/RR uzavretá október 2022 december 2022 5 674 353,72 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1
1.1

1.2

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči 

hybridným hrozbám pomocou  posilnia 

kapacít verejnej správy

Ministerstvo 

vnútra SR
MRR/RR uzavretá apríl 2022 júl 2022 6 108 023,27 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1 1.1

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík 

II.

Ministerstvo 

vnútra SR
MRR/RR uzavretá  október 2022 december 2022 3 536 114,54 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1 1.1

Vybudovanie kapacitného modelu, 

stratégie digitalizácie a bezpečnosti  

rezortu zdravotníctva v kontexte 

zlepšenia nástrojov pre skvalitnenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti 

(Budovanie nástrojov pre poskytovanie 

kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti) 

Ministerstvo 

zdravotníctva SR
MRR/RR uzavretá jún 2022 september 2022 5 212 642,58 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 2 2.1

Implementácia opatrení na podporu 

reformy štruktúry a optimalizácie 

procesov v rodinnoprávnej agende

Ministerstvo 

spravodlivosti SR
MRR/RR uzavretá august 2022 október 2022 3 204 629,93 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1 1.1

Nové prístupy k regulácii 

elektronických komunikácií

Úrad pre 

reguláciu 

elektronických 

komunikácií a 

poštových služieb

MRR/RR uzavretá august 2022 október 2022 971 730,97 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1
1.1.             

1.2.

Podpora optimalizačných opatrení a 

elektronizácie služieb Sociálnej 

poisťovne

Sociálna 

poisťovňa
MRR/RR uzavretá október 2022 december 2022 2 153 920,40 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1 1.1.

Zvyšovanie efektívnosti riadenia  

verejných politík v oblasti

kybernetickej bezpečnosti

Národný 

bezpečnostný úrad
MRR/RR uzavretá september 2022 november 2022 502 870,78 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 4 4.1

Podpora manažmentu krízových situácii 

a materiálneho zabezpečenia pri 

poskytovaní neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti počas pandémie ochorenia 

COVID-19

Ministerstvo 

vnútra SR
MRR/RR uzavretá október 2022 december 2022 19 252 722,00 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

OP EVS 1 1.1

Podpora spracovania Koncepcií rozvoja 

informačných technológií vo verejnej 

správe

Ministerstvo 

investícií, 

regionálneho 

rozvoja a 

informatizácie 

Slovenskej 

republiky

MRR/RR uzavretá november 2022 január 2023 1 700 000,00 €

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom v 

zmysle prílohy č. 1 MP 

CKO č. 11 dospel k 

názoru, že predmetný 

synergický účinok pri 

plánovanom vyzvaní nie 

je relevantný.

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev" 
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