
Aktivity SocioFóra v programovacej 
fáze
využívania štrukturálnych fondov EÚ
na obdobie 2007 - 2013

Priorita MNO: využitie fondov na 
debarierizáciu



PRVÁ FÁZA

formulovanie požiadavky na 
debarierizáciu

október 2005 – máj 2006

počas vlády Mikuláša Dzurindu



NOVEMBER 2005

Požiadavky MNO k Národnému 
strategickému referenčnému rámcu na roky 

2007 - 2013.

Téma debarierizácie nebola obsahom tohto 
stanoviska.



JANUÁR 2006
Vyjadrenie  MNO k Stanovisku ústredných orgánov 
štátnej správy k požiadavkám MVO k NSRR. 

V závere tohto dokumentu je nasledovný text: 

“Na požiadanie predstaviteľov Národnej rady občanov so 
zdravotným postihnutím dopĺňame naše systémové
pripomienky nasledovne: 

Navrhujeme, aby horizontálnou prioritou pre všetky 
programy bola požiadavka nevytvárať cez projekty, 
podporené z európskych fondov, nové architektonické
bariéry. …………..”



MÁJ 2006
Národný strategický a referenčný rámec 

pre roky 2007 - 2013

„A. Rovnosť príležitostí .................
Rovnosť príležitostí bude uplatňovaná v rámci všetkých operačných 
programov ako horizontálna priorita, vrátane fyzickej dostupnosti 
verejných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou. 

Uplatňovanie horizontálnych priorít NSRR sa premietne do všetkých 
operačných programov a jednotlivých priorít. Pri implementácií ich 
stratégie musia podporované projekty spĺňať aspoň jednu
z nasledujúcich podmienok: 

Podporovaný projekt: 

nevytvára nové architektonické bariéry pre obyvateľov 
s obmedzenou mobilitou“



MÁJ 2006
Regionálny operačný program

„VI.2. ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

......., a to prostredníctvom zlepšenia prístupu ku 
všetkým formám občianskej vybavenosti a 
poskytovateľom verejných služieb. .................“



DRUHÁ FÁZA

formulovanie požiadavky na 
debarierizáciu

jún – december 2006 

počas vlády Róberta Ficu



JÚN 2006 
Stanovisko účastníkov výročnej konferencie SocioFóra

v Liptovskom Jáne k Regionálnemu operačnému programu:

„................... Preto požadujeme, aby všetky projekty, 

ktoré budú podporené vo všetkých 6 prioritách tohto

programu, mali povinnosť zahrnúť do projektu

kompletnú debarierizáciu objektu, ktorý sa ide stavať

alebo rekonštruovať. ...............“



„........... Včasti 4.3.5 Horizontálne priority dokument (NSRR) 
uvádza: „Rovnosť príležitostí bude uplatňovaná v rámci 
všetkých operačných programov ako horizontálna priorita,
vrátane fyzickej dostupnosti verejných služieb pre 
obyvateľov s obmedzenou mobilitou“. ........................ 
Vyzývame Vás preto, aby ste už v pripomienkovanom materiáli 
doplnili spôsob, akým budete koordinovať implementáciu tejto 
horizontálnej priority ............................“

NOVEMBER 2006
Pripomienkovanie aktualizovanej verzie Národného 

strategického a referenčného rámca 
na roky 2007 – 2013



„VI.2 Rovnosť príležžžžitostí
………………….
Rovnosť príležitostí bude uplatňovaná v rámci všetkých
operačných programov ako horizontálna priorita, vrátane
fyzickej dostupnosti verejných služieb pre obyvateľov
s obmedzenou mobilitou. Pri realizácii investičných projektov
prostredníctvom ROP bude kladený dôraz na debarierizáciu
rekonštruovaných, rozširovaných, modernizovaných,
prípadne novovybudovaných objektov.“

DECEMBER 2006 
Regionálny operačný program



TRETIA FÁZA

IMPLEMENTÁCIA

jún – december 2006 

počas vlády Róberta Ficu



JANUÁR 2007

– požiadali sme MPSVR SR o poskytnutie materiálu

Systém koordinácie implementácie horizontálnej 

priority „rovnosť príležitostí“ v operačných 

programoch,ktorý mal byť podľa uznesenia vlády č. 

1005/2006 spracovaný do 31. decembra 2006

Odpove ď : materiál ešte nie je spracovaný



MÁJ 2007

Schéma: Koordinácia implementácie horizontálnej priority 

„rovnosť príležitostí“

MPSVR SR 
(koordinácia rovnosti 

príležitostí)

Riadiaci orgán 
(koordinácia realizácie 
operačného programu)

Podporné stredisko 
k rovnosti príležitostí

Osoby podieľajúce sa 
na zabezpečení
realizácie OP

PrijímateľOperačný program 
Technická pomoc



JÚN 2007
Spracovaný systém koordinácie rozpracoval prioritne problematiku 
rodovej rovnosti. 

Do 30. Júna 2007 má MPSVR SR vypracovať kritériá pre 
hodnotenie.

Úloha pre MNO:
Presadiť vypracovanie a doplnenie kritérií
pre posudzovanie debariérovosti projektov.



JÚL 2007 – 2013

Monitorovanie plnenia kritéria debarierizácie 


