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IROP
• Integrovaný regionálny operačný program predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020

• Cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie

verejných služieb regiónov, miest a obcí

CELKOVÁ ALOKÁCIA 2 104 595 026 EUR

EFRR 1 738 834 120 EUR

Národné verejné zdroje 346 040 259 EUR

Súkromné zdroje 19 720 647 EUR



ŠC 1.2.1 – Verejná osobná doprava a autobusy

Oprávnení žiadatelia

• mesto, obec, združenie obcí

• FO/PO poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave)

• subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ VÚC) organizujúci integrovaný dopravný 
systém

Oprávnené SMART aktivity

• doplnkové služby pre cestujúcich, 

• integrované informačné systémy, 

• smart aplikácie (v rámci poskytovaných služieb MHD sa dajú využiť informačné tabule, ich 
prepojenosť na mobilné aplikácie, ktoré budú informovať cestujúcich o polohe a príchode 
konkrétneho spoja,

• Wi-Fi pripojenie na zastávke, 

• využívanie ekologickejších dopravných prostriedkov

• budovanie súvisiacej infraštruktúry s cieľom motivácie ľudí prechádzať na ekologickejšie druhy 
dopravy, 

• nákup cestovného lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie, 

• systém SMART parkovania



ŠC 1.2.2 – Cyklistická doprava

Oprávnení žiadatelia

• obec, mesto, združenie obcí, VÚC 

• subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ VÚC) poskytujúci pravidelnú verejnú 
osobnú dopravu

• FO/PO poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu

• mimovládne organizácie

Oprávnené SMART aktivity

• budovanie požičovní bicyklov, kde je možné bicykel za poplatok cez mobilnú aplikáciu 
požičať a následne na inom mieste vrátiť. 

• informačné tabule, 

• SMART odpočinkové miesta (napr. nabíjacie lavičky a pod.), 

• nabíjacie stanice pre elektrobicykle, 

• aplikácie máp cyklotrás

• automatické požičovne bicyklov



ŠC 2.1.1 – Deinštitucionalizácia 
Oprávnení žiadatelia

v sociálnych službách:

obec • ako zriaďovateľ/zakladateľ 

PO zriadená • obcou alebo založená obcou, PO zriadená VÚC alebo založená VÚC

VÚC•

neverejný• poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť ako poskytovateľ sociálnej
služby, združenie ako poskytovateľ sociálnej služby (nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia,
verejnoprávna inštitúcia), združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

• obec ako zriaďovateľ zariadenia  

• VÚC, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

• akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené SMART aktivity

Investície na • znižovanie energetickej náročnosti komunitných zariadení

Monitorovanie klientov zariadení•

systémy pre privolanie pomoci v prípade • núdze

senzory• - detekcia dymu, požiaru, CO2, pretečenia vody

monitorovanie • parametrov v bytovej jednotke /teplota, vlhkosť, vetranie/

monitorovanie • otvorených okien, dverí

monitorovanie • zapnutých elektrospotrebičov

video • vrátnik

audio • kontrola

kontrola • teploty vody



ŠC 2.1.1 – CIZS – systém integrovaného poskytovania 
zdravotnej starostlivosti

Oprávnení žiadatelia
• obec, VÚC, Neziskové organizácie zriadené MZ SR v spolupráci s VÚC, obcami a 

poskytovateľmi

Oprávnené SMART aktivity:  

• podpora bezdrôtového internetového pripojenia, 
• energetická hospodárnosť
• v rámci fungovania centier online objednávkové systémy pre pacientov



ŠC 2.1.3 – Sieť nemocníc

Oprávnení žiadatelia

• PO v   zmysle   Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

• neziskové organizácie

• rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce

• príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a iného ústredného orgánu 
štátnej správy

• VÚC a obce

Oprávnené SMART aktivity

• možnosť využitia prvkov z oblasti SMART Cities v rámci energetickej hospodárnosti, ako 
využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE), zateplenia, alebo nižšej energetickej 
náročnosti osvetlenia v nemocniciach,

• online objednávkové systémy pre pacientov



ŠC 2.2.1 – Materské školy

Oprávnení žiadatelia

• okresný úrad ako zriaďovateľ MŠ

• obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako 
zriaďovateľ MŠ

• mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ MŠ),
združenie ako zriaďovateľ MŠ (zväz, spolok, spoločnosť, klub a. i.)

• FO/PO ako zriaďovateľ MŠ oprávnená vykonávať túto činnosť

Oprávnené SMART aktivity

• smart riešenia sa využívajú pri modernizácii budov (stavebné investície), kde sa kladie dôraz 
na ŽP a nízku energetickú náročnosť 

• napr. senzory na sledovanie a následnú úpravu energickej spotreby, či už regulovaním 
osvetlenia, alebo tepla

• využívanie solárnych panelov znižuje energetickú spotrebu

• interaktívne vzdelávacie pomôcky využívané v oblasti efektívnejších foriem a metód 
vzdelávania, napr. interaktívne tabule



ŠC 2.2.2 – Základné školy

Oprávnení žiadatelia

organizácia• štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ ZŠ, ústredný orgán štátnej správy
ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)

obec ako zriaďovateľ ZŠ•

VÚC ako zriaďovateľ ZŠ•

mimovládna/nezisková• organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská
spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ ZŠ resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných
služieb v oblasti vzdelávania)

FO/PO ako zriaďovateľ ZŠ•

Oprávnené SMART aktivity

učebne IKT • – samotná aktivita je inovatívna, 

online systémy pre knižnice• , 

napr. • senzory na sledovanie a následnú úpravu energickej spotreby, či už regulovaním 
osvetlenia, alebo tepla (na učebne)

interaktívne vzdelávacie pomôcky • využívané v oblasti efektívnejších foriem a metód 
vzdelávania, napr. interaktívne tabule



ŠC 2.2.3 – Stredné odborné školy

Oprávnení žiadatelia

• organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)

• VÚC, SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

• mimovládne / neziskové organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,
cirkev a náboženská spoločnosť, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako
poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, SOŠ

• FO/PO (podľa §2 ods.2 Obch. zákonníka), SOŠ

Oprávnené SMART aktivity

• modernizácia materiálno-technického odborných pracovísk a vybavenia internátov

• smart riešenia sa využívajú pri modernizácii budov a internátov (stavebné investície), kde sa 
kladie dôraz na ŽP a nízku energetickú náročnosť

• napr. senzory na sledovanie a následnú úpravu energickej spotreby, či už regulovaním osvetlenia, 
alebo tepla

• využívanie solárnych panelov znižuje energetickú spotrebu

• interaktívne vzdelávacie pomôcky využívané v oblasti efektívnejších foriem a metód vzdelávania, 
napr. interaktívne tabule



ŠC 3.1 – Tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle –
decentralizovaná podpora

Oprávnení žiadatelia

• FO vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov - slobodné povolania 
podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 

▫ využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, 
hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci)

▫ Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt 

▫ Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného 
umenia

• FO podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia 

• PO podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka

• Neziskové organizácie, občianske združenia

Oprávnené SMART aktivity

• samotná oblasť kreatívneho priemyslu sa dá považovať z určitého hľadiska za podporu SMART 
riešení; primárne v oblasti architektúry, či tvorby softwarových riešení problémov komunít

• možnosť využitia prvkov z oblasti SMART Cities v rámci energetickej hospodárnosti, ako využitia 
obnoviteľných zdrojov energie (OZE), zateplenia budov a znižovanie energetickej náročnosti 



Oprávnení žiadatelia

• Rozpočtové a príspevkové organizácie

• Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oprávnené SMART aktivity: 

• malé zariadenia na využívanie OZE, regulácia spotreby energie 

• prostredníctvom zníženia spotreby primárnej energie na vykurovanie, chladenie či 
vetranie a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie

• zlepšenie vykurovacích systémov, 

• modernizácia výťahov a osvetlenia

• intervencie môžu byť zamerané na zlepšenie hospodárnosti budov, zateplenia striech, či 
stien, kde je možné využiť rôzne merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa toho ju 
aj nastavovali

ŠC 4. 1 – Energetická efektívnosť bytových domov



ŠC 4.2.1 – Budovanie vodovodov a kanalizácií

Oprávnení žiadatelia 
obce• , združenia obcí

vlastníci verejných vodovodov a/alebo• verejných kanalizácií
PO oprávnené • na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných 
kanalizácií

Oprávnené SMART aktivity

senzory na kľúčových miestach• , ktoré by indikovali problémy v prípade 
porušených potrubí, či nedostatočného prietoku. 



ŠC 4.3.1 – Prvky zelenej infraštruktúry a prvky znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku

Oprávnení žiadatelia 
• obec, mesto, VÚC
• verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, súkromná vysoká škola 
• organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia, štátna

rozpočtová organizácia)
• mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia

poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
• Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest 
• spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oprávnené SMART aktivity

• hlukové mapy, 

• protihlukové steny, 

• príprava dokumentácie pre vymedzenie nízkoemisných zón, 

• zelené strechy, 

• zlepšenie manažmentu dažďovej vody, ktorá by mala tiecť cez osobitné potrubia. Pomocou 
senzorov a analýz zariadiť lepšie odvádzanie dažďovej vody a pod. 
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