
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE 

Názov 
ministerstva 

Operačný 
program/iný 

dokument 

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie 

Ministerstvo  
práce,  sociálnych  

vecí  a  rodiny  
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

2 Iniciatíva na 
podporu 
zamestnanosti 
mladých ľudí 

2.1.1 Zavedením 
záruky pre mladých 
nezamestnaných ľudí 
(UoZ), ktorí patria  

K NEET, zvýšiť 
zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 

účasť mladých ľudí na 
trhu práce 

Otvorená výzva, 
1. kolo 31.8.2017 

https://www.ia.gov.sk/data/files/pr_lohy_oplz_dop_2017_2
11_01_final/Vyzva_OP_LZ_DOP_2017_2_1_1_01_Aktivizacia

_a_podpora_mladych_NEET.pdf  

Ministerstvo  
práce,  sociálnych  

vecí  a  rodiny  
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

4 Sociálne 
začlenenie 

4.1.2 Prevencia a 

eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie 

8.9.2017 https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2017_4_1_2_
01/VYZVA_OP_LZ_DOP_2017_4.1.2_01.pdf  

Ministerstvo 
vnútra SR 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

6. Technická 
vybavenosť v 
obciach s 
prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít 

6.1.3 Zlepšiť prístup 
ľudí z MRK k sociálnej 
infraštruktúre 

- Komunitné centrá 

30.11.2017 http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyz
vy/2_vyzva_na_kc_pre_verejny_a_neziskovy_sektor/Vyzva.p

df  

Ministerstvo 
životného 

prostredia SR 

Operačný program 
Kvalita životného 

prostredia 

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry 

1.1.1 Zvýšenie  miery  
zhodnocovania  
odpadov  so  
zameraním  na  ich  

prípravu na opätovné  

použitie a recykláciu 
a podpora 

31.7.2017 http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2017/05/23.Vyzva_na_predkladanie_ZoNF
P.pdf  
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predchádzania vzniku  

odpadov 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

SR 

Integrovaný 
regionálny 

operačný program 

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám 

2.1.3 – Modernizovať 
infraštruktúru 
ústavným zariadení 
poskytujúcich akútnu 
zdravotnú 
starostlivosť, za 
účelom zvýšenia ich 
produktivity a 
efektívnosti 

24.8.2017 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119  

Ministerstvo 
vnútra SR 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

5. Integrácia 
marginalizovaných 
rómskych komunít 

5.1.2 Zvýšiť finančnú 
gramotnosť, 
zamestnateľnosť a 

zamestnanosť 
marginalizovaných  

komunít, 
predovšetkým 
Rómov 

14.6.2017, 
1.10.2017 

http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyz
vy/vyzva_mops/Vyzva%20na%20predkladanie%20ZoNFP.pdf  

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

Slovenskej 
republiky 

Integrovaný 
regionálny 

operačný program 

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám 

2.1.1 - Podporiť 
prechod 
poskytovania 
sociálnych služieb a 
zabezpečenia výkonu 
opatrení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a 
sociálnej kurately 
(ďalej len 
„SPODaSK”) v 
zariadení z 
inštitucionálnej 
formy na komunitnú 

25.8.2017 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&
sID=67&id=11593  
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a podporiť rozvoj 
služieb starostlivosti 
o dieťa do troch 
rokov veku na 
komunitnej úrovni. 

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny SR  

Operačný program 
Ľudské zdroje 

4 Sociálne 
začlenenie 

4.1.2 Prevencia a 
eliminácia všetkých 
foriem diskri 

minácie 

14.7.2017 https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2016_4_1_2_
01/Vyzva_2016_4_1_2_01_POPED_final.pdf  

 

Nadácie, granty: 

Názov nadácie Program  Uzávierka  Ostatné informácie  
Nadácia ESET Podpora vzdelania, ochrana 

zdravia a charita, ostatné 
filantropické projekty 

18.9.2017 https://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html  

Nadácia O2 Grantový program Férovej 
Nadácie 

10.7.2017 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/grantovy-program-ferovej-
nadacie-2.htm  

Nadácia Volkswagen Slovakia Budúcnosť aj s autizmom  13.9.2017 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-
program-buducnost-aj-s-autizmom/  

Nadácia TESCO Vy rozhodujete, my pomáhame 26.6.2017 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/nadacia-tesco-podpori-
projekty-lokalnych-komunit/2315  

Nadácia VÚB Hosťujúci profesor 2017 31.10.2017 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-
profesor/  

Nadácia Volkswagen Slovakia Nemčina do materských škôl 31.7.2017 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-
do-materskych-skol/  

Nadácia Volkswagen Slovakia Rozvíjať technik(o)u 31.7.2017 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-
program-rozvijat-technikou/  

Nadácia Volkswagen Slovakia Technika hrou od základných 
škôl 

20.8.2017 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-
hrou-od-zakladnych-skol/  
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Medzinárodné, cezhraničné a iné programy: 
 

Názov programu - 
vyhlasovateľ 

Program 
 

Uzávierka Bližšie informácie 

Európa pre občanov        Siete medzi mestami 1.9.2017 http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/  

Európa pre občanov        Družobné mestá 1.9.2017 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en  

 

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/
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