
    
  

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe 
 

                                                             

Zam erané na odst ránenie sociáln eho 

alebo ekonom ického znevýhodnenia, 

k torým i sú nadm erne post ihnut í 

príslušníci zn evýhodnených skupín.

Spočívajúce v podporovaní záujm u 

príslušníkov znevýhodnených skupín  

o zam estnanie, vzdelávanie, ku ltúru, 

zdravotnú starost livosť a služb y.

Sm erujúce k vytváraniu rovnost i v pr ístupe k zam estnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starost livost i 

a bývaniu, a to najm ä prost redníc t vom  cielených prípravných program ov pre príslušníkov 

znevýhodnených skupín alebo prost redníc t vom  šírenia in form ácií o týchto program och alebo  

o m ožnost iach uchádzať sa o pracovné m iesta alebo m iesta v systém e vzdelávania.

DVO m ôžu prijím ať všetky subjekt y verejnej správy a in é právnické 

osoby. Podm ienkou ich prijat ia je existencia preukázateľnej nerovnost i 

a ich realizácia končí, keď jej nepriaznivé dôsledky, alebo nerovnosť 

sam otná, boli kom penzované, alebo odst ránené. Na to, aby určitá akt ivita  

v prospech znevýhodnených skupín m ohla byť charakterizovaná ako DVO, 

m usia byť sp ln ené ďalšie podm ienk y vym edzené ant id isk rim inačným  

zákonom .

DVO m usí byť zam erané na určitú cieľovú skupinu, kt orej sa n ežiaduci stav týka. Táto cieľová skupina 

adresátov – fyzických osôb , m usí byť individualizovaná konkrétnou charakterist ikou - dôvodom  

znevýhodnenia.

Cieľom  DVO je aj podpora rozm anit ost i a ink lúzie skupín čeliacim  znevýhodneniu z dôvodov uvedených 

vyššie. V prenesenom  význam e je t eda m ožné povedať, že cieľom  DVO je podpora d iverzity a ink lúzie 

skupín, k toré čelia znevýhodneniu na základe vyššie uvedených dôvodov.

zákona č . 365/2004 Z. z.  

o rovnakom  zaobchádzaní  

v niektorých oblast iach  

a o ochrane pred 

diskrim ináciou a o zm ene  

a dopln ení niektorých zákonov

(ant id isk rim inačný zákon)  

v znení neskorších predpisov

Dočasn é vyrovnávacie opat renia (DVO) sú opat renia slúžiace na vyrovnávanie n erovnost í a zn evýhodnení, 

ktoré sú často historicky zakorenené a pot rebujú osobitný a proakt ívny prístup . Tieto nerovnost i vyplývajú 

z rasového alebo etn ického pôvodu, pr íslušnost i k  národnostnej m enšine alebo etn ickej skupine, rodu 

alebo pohlavia, veku alebo zdravotného post ihnut ia. Slúžia na odst r ánenie d isk rim inácie u konkrétnych 

skupín ľudí.

Sm erujú k vytváraniu rovnost i v pr ístupe k zam estnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starost livost i či k  bývaniu. 

Sú časovo obm edzené. Začiatok, pr ijat ie dočasn ých vyrovnávacích opat rení, je podm ien ený výskytom  

diskrim inácie.

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva                           

a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) 

Vás pozývajú 

na otváraciu konferenciu projektu 

  

„Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie                             

zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ 
 

 5. 4. 2022 (utorok) v čase 9:00 do 11:15 online 

Registrovať sa môžete na odkaze: https://forms.gle/PQELZD1rSNxv9KWS7  

(link na podujatie bude zaslaný pred podujatím zaregistrovaným účastníkom) 
 

Moderátorka konferencie: Zuzana Poláčková, Prognostický ústav SAV 

9:00 - 9:10 Otvorenie konferencie 

9:10 – 9:20 Informácia o Grantoch EHP a Nórska a výzve LDI03 „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a 

inklúzia Rómov“, Jana Dacková Vedúca oddelenia správy programov, odbor grantov EHP a Nórska, MIRRI SR 

9:20 – 9:30 Definícia Dočasných vyrovnávacích opatrení, Beáta Babačová, SNSLP 

9:30 – 9:45 Ábel Ravasz, Preferenčné zamestnávanie rómskych uchádzačov v rámci NP „Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí z MRK“ - ÚSVRK 

9:45 – 10:30 Predstavenie projektu a partnerov 

 Agentúra práce BBSK, n.o., Michaela Mudroňová 

 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Beáta Babačová 

 Mangfold i Arbeidslivet, Nórsko, Eli K.Langset 

10:30 – 11:00 Príklady dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi 

 Zuzana Havírová, CVEK – Aj Ty máš šancu – prípravný program pre rómskych študentov na štúdium 

na Ekonomickej Univerzite  

 Marcel Blaščák, dm drogerie markt – Duálne vzdelávanie v dm pre žiakov z prostredia MRK 

11:00 – 11:15 Q&A, diskusia, záver 

www.norwaygrants.sk 

https://forms.gle/PQELZD1rSNxv9KWS7
http://www.norwaygrants.sk/

