
Aktuálne výzvy – január 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

5 – Integrácia 
marginalizovaných 
rómskych komunít

5.1.1 Zvýšiť 
vzdelanostnú úroveň 
 príslušníkov 
marginalizovaných 
komunít, 
predovšetkým 
Rómov, na všetkých 
stupňoch vzdelávania 
s dôrazom na 
predprimárne 
vzdelávanie

Otvorená výzva, 
1. kolo 23.4.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=edb91f4d-af59-4c12-
85b2-cb24ad4a4071

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

3.1 Prístup 
uchádzačov o 
zamestnanie a 
neaktívnych osôb k 
zamestnaniu 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných a 
osôb, ktoré sú 
vzdialené od trhu 
práce, ako aj 
miestne iniciatívy v 
oblasti 
zamestnávania a 
podpora mobility 
pracovnej sily

3.1.1 Zvýšiť 
zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 
znížiť 
nezamestnanosť s 
osobitným dôrazom 
na dlhodobo 
nezamestnaných, 
nízko 
kvalifikovaných, 
starších a zdravotne 
postihnuté osoby. 
3.1.2 Zlepšiť prístup 
na trh práce 
uplatnením účinných 
nástrojov na podporu 
zamestnanosti, 
vrátane podpory 
mobility pre získanie 

Otvorená výzva, 
1. kolo 23.3.2018

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.1.13.1.201



zamestnania, 
samostatnej 
zárobkovej činnosti a 
aktivít vo vidieckych 
oblastiach.

Slovenská 
inovačná 
a energetická 
agentúra

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.4.1 Zvyšovanie 
počtu miestnych 
plánov a opatrení 

súvisiacich s 
nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky 
typy území

Otvorená výzva, 
1. kolo 
31.03.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-
podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-
environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-
auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-
audit-emas-opkzp-po4-sc441/

Slovenská 
inovačná 
a energetická 
agentúra

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.1.1 Zvýšenie 
podielu 
obnoviteľných 
zdrojov energie na 
hrubej konečnej 
energetickej spotrebe 
SR

Otvorená výzva, 
1. kolo 
31.03.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/36-vyzva-zamerana-na-
vystavbu-zariadeni-vyuzivajucich-biomasu-prostrednictvom-
rekonstrukcie-a-modernizacie-existujucich-energetickych-
zariadeni-na-baze-fosilnych-paliv-opkzp-po4-sc411-2017-36/

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

3. Podpora riadenia 
rizík, riadenia 
mimoriadnych 
udalostí a odolnosti 
proti mimoriadnym 
udalostiam 
ovplyvneným 
zmenou klímy

3.1.2 Zvýšenie 
účinnosti 
preventívnych a 
adaptačných opatrení 
na elimináciu 
environmentálnych 
rizík (okrem 
protipovodňových 
opatrení)

Otvorená výzva, 
1.kolo 31.3.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-havarijnych-
zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Dotácia Zabezpečiť príjem 
žiadostí o dotáciu od 
registrovaných 
žiadateľov v rámci 
programu PODPORA 
mládežníckych 
organizácií pre rok 
2018.

Do 2.2.2018 https://www.minedu.sk/data/files/7704_podpora-vyzva-
dotacie-2018.pdf

Ministerstvo Operačný program 1.Udržateľné 
1.1.1 Zvýšenie miery 

Otvorená výzva, http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/38-vyzva-na-



životného 
prostredia SR

Kvalita životného 
prostredia

využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

zhodnocovania 
odpadov so 
zameraním na ich 
prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu 
a podpora 
predchádzania vzniku 
odpadov

I. kolo do 
15.5.2018

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
podporu-triedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-pre-
podnikatelske-subjekty-podla-schemy-statnej-pomoci-
regionalna-investicna-po/

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia pre deti 
Slovenska

Bezpečne v komunite, 
bezpečne doma

29.1.2018 http://www.nds.sk/blog/aktuality/vyhlasujeme-3.-rocnik-grantoveho-programu-
bezpecne-v-komunite-bezpecne-doma/



Nadácia VÚB Pomôžte svojej komunite 
(zamestnanecká grantová 
schéma 2018)

11.2.2018 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-
projekty/zamestnanecke-granty.html

Nadácia poštovej banky Nápad pre folklór 25.3.2018 http://www.napadprefolklor.sk/media/1438989/grantovy-program-napad-pre-
folklor-2018.pdf

Fond na podporu umenia Výzva č.6/2018 Fondu na 
podporu umenia

14.2.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-
2018/399-vyzva-c-6-2018



Aktuálne výzvy – február 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
zdravotníctva SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 - Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 – Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie prostred
níctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 
kultúrnym a 
rekreačným službám 
a prechod z 
inštitucionálnych 
služieb na komunitné

Otvorená výzva http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-modernizaciu-
infrastruktury-ustavnych-zariadeni-poskytujucich-akutnu-
zdravotnu-starostlivost-za-ucelom-zvysenia-ich-produktivity-
a-efektivnosti-kod-vyzvy-irop-po2-sc213-2017-25/



NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia Tatrabanky Viac dizajnu 28.2.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/
Nadácia Pontis Pre transparentné 

Slovensko 2018
13.2.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/hladame-projekty-ktore-presadzuju-

zvysovanie-transparentnosti-verejneho-zivota/2580
Medzinárodný 
vyšehradský fond

Výzva na predkladanie 
žiadostí / 2018 
Umiestnenie umelcov

15.2.2018 https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

Nadácia Voklwagen 
Slovakia

Projekty zamestnancov 20.2.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-projekty-
zamestnancov/

Nadácia Voklwagen 
Slovakia

Zelená dobrovoľníkom 24.2.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zelena-dobrovolnikom/

Fond na podporu umenia Výzva č. 7/2018 Fond na 
podporu umenia

28.2.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-
2018/406-vyzva-c-7-2018

Nitrianska komunitná 
nadácia

Otvorený grantový 
program

16.2.2018 https://www.nkn.sk/media/Gr-%20vyzva%20OGK%202018%20(002).pdf

Nadácia Voklwagen 
Slovakia

,,POSSIBILITAS“ 31.3.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/terapie-deti-zo-socialne-slabsieho-
prostredia/



Aktuálne výzvy – marec 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR

Operačný 
program Ľudské 
zdroje

4.2. Zlepšenie 
prístupu k cenovo 
prístupným, 
trvalo 
udržateľným a 
kvalitným 
službám vrátane 
zdravotnej 
starostlivosti a 
sociálnych služieb 
všeobecného 
záujmu

4.2.1. Prechod z 
inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť

31.5.2018 https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

Ministerstvo 
vnútra SR

Operačný 
program Ľudské 
zdroje

5. Integrácia 
marginalizovanýc
h rómskych 
komunít

5.1 Sociálno-
ekonomická 
integrácia 
marginalizovaných 
komunít, ako sú 
Rómovia

5.1.2 Zvýšiť 
finančnú 
gramotnosť,zamest
nateľnosť a 
zamestnanosť 
marginalizovaných 
komunít, 
predovšetkým 
Rómov

5. hodnotiace 
kolo 30.4.2018
 

http://www.minv.sk/?oznamenie-1



Ministerstvo 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR

Operačný 
program Ľudské 
zdroje

Poradenstvo a 
osveta v oblasti 
prevencie a 
eliminácie 
diskriminácie II

4.1. Aktívne 
začlenenie, a to aj s 
cieľom podporovať 
rovnaké príležitosti 
a aktívna časť a 
zlepšenie 
zamestnanosti

1. kolo 
23.4.2018

https://www.ia.gov.sk/data/files/op_lz_dop_2018_412_
01/Vyzva_OP_LZ_DOP_2018_4_1_2_01.pdf

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia pre deti 
Slovenska

Výzva 19. ročník 
grantového programu 
Hodina deťom

15.3.2018 http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyhlasujeme-19.-ronik-grantoveho-programu-
hodina-deom/

Nadácie Ministerstva 
hospodárstva SR

Výzva nadácie 
Ministerstva 
hospodárstva SR

15.3.2018 http://nadacia-mh.sk/vyzvy/

Nitrianska komunitná 
nadácia

Reydel pre Nitru 23.3.2018 https://www.nkn.sk/media/Gr_%20vyzva%20REYDEL
%202018OPRAVA.pdf

Fond na podporu 
umenia

Výzva č.8/2018 Fond 
na podporu umenia

15.3.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-
2018/418-vyzva-c-8-2018

Nadácia M-
MARKET

Hľadáme teba 30.4.2018 http://www.m-market.sk/aktuality/detail/datum/2018/02/12/nadacia-m-market-
podpori-mlade-talenty/

Nadácia pre deti 
Slovenska

Jarné kolo 6. ročníka 
grantového programu 
Dôvera

20.3.2018 http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-6.-rocnika-
grantoveho-programu-dovera/

Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Dobrovoľníctvo 
2018

12.3.2018 http://www.nadaciakia.sk/

Karpatská nadácia Máme radi východ 
2018

16.4.2018 http://karpatskanadacia.sk/2018/02/mame-radi-vychod-vyzva-otvorena/



Aktuálne výzvy – apríl 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Priority 
mládežníckej 
politiky

16.4.2018 https://www.minedu.sk/data/files/7877_priority-2-
2018_vyzva_final.pdf

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

5. Technická 
pomoc

5.1.1 Podpora 
efektívnej 
implementácie 
operačného programu
5.1.2 Zabezpečenie 
publicity, 
informovania a 
podpory 
posilnenia administra
tívnych kapacít 
prijímateľov v 
procese 
implementácie 

Otvorená výzva
 

https://www.opvai.sk/media/99217/00_opvai_vyzvanie_tp_ro
_2018-21.pdf

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

Poradenstvo a 
osveta v oblasti 
prevencie a 
eliminácie 
diskriminácie II

 4.1. Aktívne 
začlenenie, a to aj s 
cieľom podporovať 
rovnaké príležitosti a 
aktívna časť a 
zlepšenie 
zamestnanosti

1. hodnotiace 
kolo 23.4.2018

https://www.ia.gov.sk/data/files/op_lz_dop_2018_412_01/Vy
zva_OP_LZ_DOP_2018_4_1_2_01.pdf

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

5. Integrácia 
marginalizovaných 
rómskych komunít

5.1 Sociálno-
ekonomická 
integrácia 
marginalizovaných 
komunít, ako sú 

5. hodnotiace 
kolo 30.4.2018

http://www.minv.sk/?oznamenie-1



Rómovia
Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

4.2. Zlepšenie 
prístupu k cenovo 
prístupným, trvalo 
udržateľným a 
kvalitným službám 
vrátane zdravotnej 
starostlivosti a 
sociálnych služieb 
všeobecného 
záujmu

4.2.1. Prechod z 
inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť

31.5.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-vykonu-
opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-
kurately---.htm

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia Ekopolis Strom roka 30.4.2018 http://www.ekopolis.sk/aktuality/nadacia-ekopolis-vyhlasila-16-rocnik-ankety-

strom-roka
Nadácia SPP Program Opora 2018 9.4.2018 http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-opora
Fond na podporu umenia Výzva č. 10/2018 Fond na 

podporu umenia
20.5.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-

2018/428-vyzva-c-10-2018
Nadácia Volkswagen 
Slovakia

Projekty zamestnancov 
Partner

11.5.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekty-
zamestnancov_partner/

Karpatská nadácia Máme radi východ 2018 16.4.2018 http://karpatskanadacia.sk/2018/02/mame-radi-vychod-vyzva-otvorena/
Nadácia M-MARKET Hľadáme teba 30.4.2018 http://www.m-market.sk/aktuality/detail/datum/2018/02/12/nadacia-m-market-

podpori-mlade-talenty/
Nadácia Tatrabanky Viac dizajnu 15.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/



Aktuálne výzvy – máj 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

Zníženie rizika 
povodní 
a negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

31.07.2018 http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-
intravilane-obci/

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

Výzva zameraná na 
podporu inovácií 
prostredníctvom 
priemyselného 
výskumu a 
experimentálneho 
vývoja v rámci 
domény Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny priemysel

Dosiahnutie inovácie 
produktu alebo 
procesu

Otvorená výzva
29.06.2018
 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-
projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

Úrad vlády SR Operačný program 
Výskum a inovácie

Podpora výskumu, 
vývoja a inovácií

 Rozšírenie 
výskumnej a 
inovačnej 
infraštruktúry a 
kapacít na rozvoj 
excelentnosti v 
oblasti výskumu a 
inovácií a podpora
kompetenčných 
centier, najmä 
takýchto centier 
európskeho záujmu

1. hodnotiace 
kolo 31.05.2018

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-podporu-
teamingovych-vyskumnych-centier-mimo-bsk-kod-opvai-
vadp2018113-04/



Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného 
prostredia

Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1.hodnotiace kolo
31.07.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-
intravilane-obci/

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR

Operačný program Výzva na 
predkladanie 
žiadostí pre Malé 
a stredné podniky

1.06.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-
ziadosti-pre-male-a-stredne-podniky---skhu-1801.htm

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program Obnova výchovy 
a vzdelávania vo 
vzdelávacích 
oblastiach 
Matematika a práca 
s informáciami 
a Človek a príroda 
na rok 2018

16.05.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/obnova-vychovy-a-
vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-
s-informaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2018.htm

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program Priority 
mládežníckej 
politiky

Vytvárať podmienky 
pre dialóg a aktivity 
štruktúrovaného 
dialógu medzi 
tvorcami politík 
pre mládež a 
zástupcami mladých 
ľudí na národnej, 
regionálnej a 
miestnej úrovni. 

9.05.2018 https://www.minedu.sk/data/files/7939_priority-3-
2018_vyzva_sd_final.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

Zvyšovanie počtu 
miestnych plánov a 
opatrení súvisiacich s 
nízkouhlíkovou 
stratégiou pre všetky 
typy územ

30.06.2018 http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-
podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-
opkzp-po4-sc441-2018-39/

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

Operačný program Výzva na 
predloženia žiadostí 

Zlepšenie kvality 
a funkčnosti 

15.05.2018 https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-
poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-



výskumu a športu 
SR

o poskytnutie 
dotácia na rozvoj 
výchovy 
a vzdelávania 
žiakov v oblasti 
telesnej a športovej 
výchovy formou 
dostavby, 
rekonštrukcie alebo 
výstavby novej 
telocvične na rok 
2018

telocviční a zvýšenie 
učebných priestorov 
– telocviční určených 
na výchovno-
vzdelávací proces 
v oblasti telesnej 
a športovej výchovy

sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-
telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-
rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/

NADÁCIE, GRANTY 

Názov 
nadácie

Program Uzávierka Ostatné informácie

Férová nadácia Výzva zameraná na 
sponzorovanie 
individuálnych 
vedeckých 
štipendií 
a vedeckých 
konferencií v roku 
2019

10.09.2018 http://www.oecd.org/tad/crp/

EEA nadácia EEA nadácia 
v roku 2018

31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/

Nadácia SPP SPPravme to 10.05.2018 http://www.nadaciaspp.sk/file/2176/Informacny%20text_Novy%20grantovy%20program_
%20FINAL.pdf

Nadácia Orange Spojme sa pre 
dobrú vec 2018

23.05.2018 https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/premente-napady-na-krajsie-miesta-vo-vasom-okoli

Nadácia Pontis Ukážte s v dobrom 
svetle

14.05.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/zamestnanci-slovenskych-elektrarni-sa-mozu-ukazat-v-dobrom-
svetle-aj-tento-rok/2678

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Vzdelaním k 
integrácií

06.06.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-vzdelanim-k-integracii/



Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Náučné chodníky 31.05.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/naucne-chodniky/

Fond na podporu 
umenia

Výzva č. 10/2018 
Fond na podporu 
umenia

20.05.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/428-vyzva-c-10-2018

Nadácia 
Tatrabanky

Viac dizajnu 04.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/



Aktuálne výzvy – JÚN 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného 
prostredia

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

1.2.1 Zlepšenie 
odvádzania a čistenia 
komunálnych 
odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 
000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ

1.hodnotiace 
kolo-
15. september 
2018

http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--
OV.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného 
prostredia

2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1.hodnotiace kolo
-15. augusta 2018

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/42.V--
zva_OPKZP_PO2-SC211-2018-423.pdf

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

1.Vzdelávanie  1.1.1 Zvýšiť 
inkluzívnosť a 
rovnaký prístup ku 
kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a 
kompetencie detí a 
žiakov

1.hodnotiace kolo
-10.07.2018

https://www.minedu.sk/data/att/13208.pdf

Slovenská 
inovačná a 
energetická 
agentúra

Operačný program
Kvalita životného 
prostredia

 4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.1.1 Zvýšenie 
podielu 
obnoviteľných 
zdrojov energie na 
hrubej konečnej 
energetickej spotrebe 
SR

1.hodnotiace 
kolo-31.08.2018 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/41-vyzva-zamerana-na-
vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-aerotermalnej-
hydrotermalnej-alebo-geotermalnej-energie-vyrobu-a-
energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-
cistiarni-odpadovych-vod/



Ministerstvo vnútra 
SR

Podpora aktivít 
v oblasti prevencie 
kriminality a boja 
proti kriminalite

Podpora aktivít 
subjektov pri 
zabezpečovaní 
prevencie

9.7.2018 http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2018

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

1 Podpora 
výskumu, vývoja a 
inovácií

1.2.2 Rast výskumno-
vývojových a 
inovačných kapacít v 
priemysle a službách

1.hodnotiace 
kolo-29.6.2018

https://www.opvai.sk/media/99341/vyzva.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

 2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1.hodnotiace 
kolo-31. 07. 2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-
intravilane-obci/

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

Výzva zameraná na 
podporu inovácií 
prostredníctvom 
priemyselného 
výskumu a 
experimentálneho 
vývoja v rámci 
domény Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny priemysel

projekty zamerané na 
dosiahnutie inovácie 
produktu alebo 
procesu

1.hodnotiace 
kolo-29.06.2018

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-
projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

NADÁCIE, GRANTY 

Názov Program Uzávierka Ostatné informácie



nadácie
Nadácia 
Tatrabanky

Kvalita 
vzdelávania

15.06.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Nadácia ZSE Rozprúdime 
regióny

3.07.2018 https://www.nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony-2018

Nadácia pre deti 
Slovenska

Škola 
inkluzionistov

22.06.2018 https://www.skolainkluzionistov.sk/

Nadácia 
GRANVIA

Projekty sociálnej 
inklúzie a projekty, 
ktoré prispievajú 
k potláčaniu 
rôznych foriem 
sociálnej exklúzie

23.07.2018 http://nadacia-granvia.sk/

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Nemčina do 
materských škôl

30.06.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-do-materskych-skol/

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Technika hrou od 
základných škôl

30.06.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

Nadácia Pontis Energia pre život 
2018

18.06.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/energia-pre-zivot-2018-podpori-organizacie-pri-rieseni-problematiky-
ludi-bez-domova/2742

Nadácia 
Tatrabanky

Viac umenia 28.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Nadácia 
Tatrabanky

E-Talent 2.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

Nadácia EPH Vedátor 31.12.2018 https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/04/Program_Vedator_2018.pdf
Nadácia Pontis Grantová výzva 

Ekoobec2018-
Ekoškola na dosah!

15.06.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-ekoobec-2018-ekoskola-na-dosah-je-otvorena/2741

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Rozvíjať 
technik(o)u

31.07.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/



Aktuálne výzvy – JÚL 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1. hodnotiace 
kolo 31.07.2018

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/
2018/04/40_vyzva_na_predkladanie_ZoNFP_2-1-1-
C_vodozadrzne_opatrenia2.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

1.2.1 Zlepšenie 
odvádzania a čistenia 
komunálnych 
odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 
000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ

1. hodnotiace 
kolo 15.09.2018 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/
2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

 2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1. hodnotiace 
kolo 15.08.2018

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/42.V--
zva_OPKZP_PO2-SC211-2018-423.pdf

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

1. Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť 
inkluzívnosť a 
rovnaký prístup ku 
kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a 

1. hodnotiace 
kolo 10.07.2018

https://www.minedu.sk/data/att/13208.pdf



kompetencie detí a 
žiakov

Slovenská 
inovačná 
a energetická 
agentúra

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.1.1 Zvýšenie 
podielu 
obnoviteľných 
zdrojov energie na 
hrubej konečnej 
energetickej spotrebe 
SR

1. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/41-vyzva-zamerana-na-
vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-aerotermalnej-
hydrotermalnej-alebo-geotermalnej-energie-vyrobu-a-
energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-
cistiarni-odpadovych-vod/

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

1 Podpora 
výskumu, vývoja a 
inovácií

1.2.2 Rast výskumno-
vývojových a 
inovačných kapacít v 
priemysle a službách

2. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

https://www.opvai.sk/media/99341/vyzva.pdf

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Migrácia ISVS do 
IaaS

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=59eaf0e9-7cd8-4f44-
b070-fd7ffe299da0

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Manažment údajov 
inštitúcie verejnej 
správy

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-
be94-66b4bf1b43e9

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=519772b6-a118-4b29-
903f-5bf91dc696cb



finančného 
príspevku - Malé 
zlepšenia eGov 
služieb

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

4 Sociálne 
začlenenie 4.2.1 Prechod z 

inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť

1. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

https://www.ia.gov.sk/data/files/op_lz_2018_421_01/
Vyzva_OP_LZ_DOP_2018_4_2_1__01.pdf

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Fond na podporu umenia

Výzva č. 11/2018
13.09.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-

2018/457-vyzva-c-11-2018
Nadácia Volkswagen 
Slovakia

Budúcnosť aj s autizmom 13.09.2018 https://www.nadacia-volkswagen.sk/online-gp-bsa/

Raiffeisen BANK Gesto pre mesto 15.08.2018 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-
kultury.html

Nadácia GRANVIA Projekty sociálnej inklúzie 
a projekty, ktoré 
prispievajú k potláčaniu 
rôznych foriem sociálnej 
exklúzie

23.07.2018 http://nadacia-granvia.sk/

Nadácia Tatrabanky Viac umenia 28.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
Nadácia Tatrabanky E-Talent 2.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Nadácia EPH Vedátor 31.12.2018 https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/04/Program_Vedator_2018.pdf
EEA nadácia EEA nadácia v roku 2018 31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/



Aktuálne výzvy – AUGUST 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

5. Integrácia 
marginalizovaných 
rómskych komunít

 5.1.1.Zvýšiť 
vzdelanostnú úroveň 
príslušníkov 
marginalizovaných 
komunít, 
predovšetkým 
Rómov, na všetkých 
stupňoch vzdelávania 
s dôrazom na 
predprimárne 
vzdelávanie

10.08.2018 http://www.minv.sk/?narodny-projekt-prim-projekt-inkluzie-
v-materskych-skolach

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2. Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 - Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným 
službám a prechod z 

20.12.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046



inštitucionálnych 
služieb na komunitné.

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

1.Bezpečná a 
ekologická doprava 
v regiónoch

1.2 - Vývoj a 
zlepšovanie 
ekologicky 
priaznivých, vrátane 
nízkohlukových, a 
nízkouhlíkových 
dopravných systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest a 
námornej dopravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v 
záujme podpory 
udrţateľnej 
regionálnej a 
miestnej mobility

19.09.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

PRIORITY 
mládežníckej 
politiky

Podpora sociálnej 
inklúzie mladých 
ľudí 
prostredníctvom 
projektov, ktoré sa 
zameriavajú na 
analýzu 
používaných a na 
vytvorenie nových 
nástrojov (resp. 
programov) s 
inkluzívnym 
prístupom pre deti a 
mládež

20.08.2018 https://www.minedu.sk/data/files/8108_priority-4-
2018_final.pdf



Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Migrácia ISVS do 
IaaS

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=59eaf0e9-7cd8-4f44-
b070-fd7ffe299da0

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Manažment údajov 
inštitúcie verejnej 
správy

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-
be94-66b4bf1b43e9

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - Malé 
zlepšenia eGov 
služieb

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=519772b6-a118-4b29-
903f-5bf91dc696cb

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

4 Sociálne 
začlenenie 4.2.1 Prechod z 

inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť

1. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

https://www.ia.gov.sk/data/files/op_lz_2018_421_01/
Vyzva_OP_LZ_DOP_2018_4_2_1__01.pdf

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

PPA Výzva 
o poskytnutie 
podpory v lesnom 
hospodárstva na 
plnenie 

31.08.2018 http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-
mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812



mimoprodukčných 
funkcií lesov

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

PPA Výzva 
o poskytnutie 
dotácie na účasť 
spracovateľa na 
výstave

31.08.2018 http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
poskytnutie-dotacie-na-ucast-spracovatela-na-vystave/8832

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Fond na podporu umenia

Výzva č. 11/2018
13.09.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-

2018/457-vyzva-c-11-2018
Nadácia Volkswagen 
Slovakia

Budúcnosť aj s autizmom 13.09.2018 https://www.nadacia-volkswagen.sk/online-gp-bsa/

Raiffeisen BANK Gesto pre mesto 15.08.2018 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-
kultury.html

Nadácia Tatrabanky Viac umenia 28.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
Nadácia Tatrabanky E-Talent 2.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Nadácia EPH Vedátor 31.12.2018 https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/04/Program_Vedator_2018.pdf
EEA nadácia EEA nadácia v roku 2018 31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/



Aktuálne výzvy – SEPTEMBER 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
zdravotníctva SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

 2.1.2 Modernizovať 
zdravotnícku 
infraštruktúru za 
účelom integrácie 
primárnej zdravotnej 
starostlivosti

23.11.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1. hodnotiace 
kolo 15.10.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-
povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-
povodnovych-rizik/

Ministerstvo 
zdravotníctva SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho prístupu k 

23.11.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/integracia-primarnej-
zdravotnej-starostlivosti-formou-budovania-centier-
integrovanej-zdravotnej-starostlivosti.htm



sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným
službám a prechod z 
inštitucionálnych 
služieb na komunitné

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje Zvýšenie 

zamestnanosti a 
zamestnateľnosti ľudí 
žijúcich v prostredí 
MRK poskytovaním 
miestnej občianskej 
poriadkovej služby v 
obciach s 
prítomnosťou MRK

21.09.2018 http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-
zamerana-na-miestne-obcianske-poriadkove-sluzby-mops-v-
obciach-s-pritomnostou-mrk-oplz-po5-2018-1

Výskumná 
agentúra

Operačný program 
výskum a inovácie

1 Podpora 
výskumu, vývoja a 
inovácií

 1.2.1 Zvýšenie 
súkromných 
investícií 
prostredníctvom 
spolupráce 
výskumných 
inštitúcií a 
podnikateľskej sféry

14.12.2018 https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-
projekty/opvai-vadp2018121-04/

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

 7, Informačná 
spoločnosť  Rozšírenie 

širokopásmového 
pripojenia a 
zavádzanie 
vysokorýchlostných s
ietí a podpory 
zavádzania 
nastupujúcich 
technológií a sietí pre 
digitálne
hospodárstvo

1. Hodnotiace 
kolo 13.11.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/wifi-pre-teba.htm

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 

2.2 – Investovanie do 
vzdelania, školení a 

27.09.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201



verejným službám
odbornej prípravy, 
zručností a 
celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej 
infraštruktúry

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

INTERREG V-A 
SR-ČR

3: ROZVOJ 
MIESTNYCH 
INICIATÍV

5. Podpora právne a 
administratívnej 
spolupráce a 
spolupráce medzi 
občanmi a 
inštitúciami 

27.09.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-o-nfp-c--interreg-
v-a-sk-cz-2018-08.htm

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2. Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 - Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným 
službám a prechod z 
inštitucionálnych 
služieb na komunitné.

20.12.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

1.Bezpečná a 
ekologická doprava 
v regiónoch

1.2 - Vývoj a 
zlepšovanie 

19.09.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154



ekologicky 
priaznivých, vrátane 
nízkohlukových, a 
nízkouhlíkových 
dopravných systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest a 
námornej dopravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v 
záujme podpory 
udrţateľnej 
regionálnej a 
miestnej mobility

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Migrácia ISVS do 
IaaS

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=59eaf0e9-7cd8-4f44-
b070-fd7ffe299da0

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Manažment údajov 
inštitúcie verejnej 
správy

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-
be94-66b4bf1b43e9

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 

Operačný program 
Integrovaná 

Výzva na 
predkladanie 

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=519772b6-a118-4b29-
903f-5bf91dc696cb



SR infraštruktúra Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - Malé 
zlepšenia eGov 
služieb

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie



Nadácia Orange
Grantový program e-Školy 

pre budúcnosť 2018/2019

3.10.2018 https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/otvarame-grantovy-program-
e-skoly-pre-buducnost-2018-2019

Nadácia Pontis Meet and Code 2018! 15.09.2018 https://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-iniciativa-meet-and-code-
a-sutaz-meet-and-code-award-2018/2814

Fond na podporu umenia Výzva č. 11/2018 13.09.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-
2018/457-vyzva-c-11-2018

Nadácia Tatrabanky Viac umenia 28.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
Nadácia Tatrabanky E-Talent 2.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Nadácia EPH Vedátor 31.12.2018 https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/04/Program_Vedator_2018.pdf
EEA nadácia EEA nadácia v roku 2018 31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/



Aktuálne výzvy – OKTÓBER 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
zdravotníctva SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

 2.1.2 Modernizovať 
zdravotnícku 
infraštruktúru za 
účelom integrácie 
primárnej zdravotnej 
starostlivosti

23.11.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

Zlepšenie 
konkurencieschopnos
ti a životaschopnosti 
podnikov 
akvakultúry, vrátane 
zlepšenia 
bezpečnostných a 
pracovných 
podmienok, najmä v 
MSP

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?
navID=1&navID2=1&sID=43&id=13398

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

Zlepšenie zdravia a 
dobrých životných 
podmienok zvierat

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?
navID=1&navID2=1&sID=43&id=13400

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

 2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 

Modernizácia 
existujúcich 
akvakultúrnych 

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13399



efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

prevádzok

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

2.3 Ochrana a 
obnova vodnej 
biodiverzity a 
posilnenie 
ekosystémov 
týkajúcich sa 
akvakultúry a 
podpora 
akvakultúry, ktorá 
efektívne využíva 
zdroje

Znižovanie 
negatívneho vplyvu 
alebo zvyšovanie 
pozitívneho vplyvu 
na ŽP a zvyšovanie 
efektívnosti 
využívania zdrojov

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/hu/index.php?
navID=1226&navID2=1226&sID=43&id=13403

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

 2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne 
využíva zdroje, je 
inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

 Zvyšovanie kvality 
produktov alebo ich 
pridanej hodnoty

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13401

Rybné 
hospodárstvo

 2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne 
využíva zdroje, je 
inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

 Zvyšovanie kvality 
produktov alebo ich 
pridanej hodnoty

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13401



NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia Slovenskej 
sporiteľne Grantový program 

mamnato

17.10.2018 https://mamnato.sk/grant/

Medzinárodný 
vyšehradský fond

Strategické granty https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/

Nadácia ZSE Dostaneme ťa do školy 22.10.2018 https://appa.sk/dostaneme-ta-do-skoly-2018/
Nadácia ZSE Búrame bariéry 22.10.2018 https://appa.sk/burame-bariery-2018/
Nadácia VÚB Komunitné granty 19.10.2018 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/
SAIA,n.o. Štipendiá a cestovné granty 31.10.2018 https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-

ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
Slovenská agentúra 
životného prostredia

Program obnovy dediny 
2019

31.10.2018 http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019

Nadácia pre deti 
Slovenska

Jesenné kolo 6. ročníka 
Grantového programu 
Dôvera

11.10.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/jesenne-kolo-6--rocnika-grantoveho-
programu-dovera.htm

Karpatská nadácia ,,T“ for all, all for ,,T“ 21.10.2018 http://karpatskanadacia.sk/2018/09/vyzva-grantoveho-programu-t-for-all-all-for-
t-pre-2019-otvorena/

Nadácia VÚB Hosťujúci zahraničný 
profesor 2018

31.10.2018 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

Fond na podporu umenia Výzva č.1/2019 Fond na 
podporu umenia

11.10.2018 http://www.fpu.sk/attachments/article/463/Vyzva_1_2019.pdf



Aktuálne výzvy – NOVEMBER 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.2 – Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 
zručností a 
celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej 
infraštruktúry

8.1.2019 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

1 Vzdelávanie 1.1.1 Zvýšiť 
inkluzívnosť a 
rovnaký prístup ku 
kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a 
kompetencie detí a 
žiakov

31.01.2019 https://www.minedu.sk/data/att/13748.pdf

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

1 Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť 
inkluzívnosť a 
rovnaký prístup ku 
kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a 
kompetencie detí a 
žiakov

17.01.2019 https://www.minedu.sk/data/att/13746.pdf

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 

Integrovaný 
regionálny 

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 2.2 – Investovanie do 

8.01.2019 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533



a rozvoja vidieka 
SR

operačný program kvalitnejším 
verejným službám vzdelania, školení a 

odbornej prípravy, 
zručností a 
celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej 
infraštruktúry

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

 2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 – Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným 
službám a prechod z 
inštitucionálnych 
služieb na komunitné

7.02.2019 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

 1.4.1 Zníženie 
znečisťovania 
ovzdušia a zlepšenie 
jeho kvality

31.01.2019 http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-
budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/

Ministerstvo práce, Operačný program  3.1 Prístup 
 3.1.1 Zvýšiť 

7.01.2019 https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-



sociálnych vecí 
a rodiny SR

Ľudské zdroje uchádzačov o 
zamestnanie a 
neaktívnych osôb k 
zamestnaniu 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných a 
osôb, ktoré sú 
vzdialené od trhu 
práce, ako aj 
miestne iniciatívy v 
oblasti 
zamestnávania a 
podpory mobility 
pracovnej sily 

zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 
znížiť 
nezamestnanosť s 
osobitným dôrazom 
na dlhodobo 
nezamestnaných, 
nízko 
kvalifikovaných, 
starších a zdravotne 
postihnuté osoby 

projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

 6. Technická 
vybavenosť v 
obciach s 
prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít

6.1 Poskytovanie 
podpory fyzickej, 
ekonomickej a 
sociálnej regenerácie 
zanedbaných komunít 
v mestských a 
vidieckych oblastiach

22.02.2019 http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-
zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-
zariadeni-oplz-po6-sc612-2018-1

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Fond na podporu umenia

Výzva č. 4/2019
17.12.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-

2019/496-vyzva-c-4-2019



Audiovizuálny fond Výzva č. 1/2019 Počas trvania výzvy http://www.avf.sk/vyzvy/challenge12019.aspx
Poštová banka Nápad pre školy 15.01.2019 https://www.napadpreskoly.sk/media/1608316/brozura_napad_final.pdf
Nadácia Volswagen 
Slovakia

S Nadáciou v pohybe 15.11.2018 https://www.nadacia-volkswagen.sk/zapojte-sa-do-projektu-s-nadaciu-v-pohybe/

Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín

Výzva č. 1/2019 Fondu na 
podporu národnostných 
menšín

3.12.2018 http://www.kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2019

Karpatská nadácia Active Citizens Fund - 
Slovakia

22.01.2019 http://karpatskanadacia.sk/2018/10/otvorenie-grantovej-schemy-active-citizens-
fund-slovakia/

Nadácia Tesco Vy rozhodujete, my 
pomáhame

18.11.2018 https://tesco.sk/img/tescoce_ychwh_sk/ychwh/footer/files/Grantova-vyzva-Vy-
rozhodujete-my-pomahame-01-10-2018.pdf
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