
Dňa 25.05.2018 bolo Stredisku doručené od Obce Boťany oznámenie o prijatí DVO. 

Zoznámenia čo do náležitostí DVO je zrejmé, že 

 

1. Prijímateľ dočasného vyrovnávacieho opatrenia je obec Boťany, obec v okrese Trebišov, 

ktorá má 1241 obyvateľov. 

 

2. Názov DVO je „V rámci DVO pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a ich 

rodičov najmä marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) vytvárať rovnosť 

v prístupe k bývaniu prostredníctvom programu výstavby zamestnaneckých sociálnych bytov 

(ďalej len ZSB). V rámci DVO kreovať a implementovať tzv. „rómskej projekty“ smerujúce 

k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu rodičov, ktorých deti pochádzajú zo SZP 

a zároveň patria do skupiny znevýhodnených UoZ a najmä MRK. Vzhľadom na vysokú mieru 

nezamestnanosti Rómov je potrebné v rámci DVO urgentne zlepšiť prístup k zamestnávaniu 

Rómov, podpory ich zamestnateľnosti a podpory zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 

dlhodobo nezamestnaných Rómov. Bez zlepšenia situácie Rómov v oblasti zamestnávania  

a bývania je len veľmi ťažké zlepšovať situáciu v oblasti vzdelávania rómskych detí, ktoré 

spravidla pochádzajú zo SZP.“ 

 

3. Nežiadúcim stavom sú subštandartné podmienky bývania v dvoch lokalitách obce. Prvá 

separovaná lokalita pozostáva z 15 malých nelegálnych chatrčí na Blatnej ulici v obci Boťany 

bez vyhovujúcej vodoinštalácie, elektroinštalácie a kanalizácie. Býva tam cca 237 rómskych 

obyvateľov. Chatrče sú pribudované k5 legálne postaveným domom. Druhú lokalitu na Hlavnej 

ulici v obci Boťany tvoria 4 jednoduché rómskej domy, bez kanalizácie a verejného vodovodu, 

kde býva 197 Rómov. Tieto podmienky bývania súvisia aj s problémami Rómov vo vzdelávaní, 

absencií na vyučovaní z dôvodov častej chorobnosti, zlej školskej dochádzke, kriminalite, 

nezamestnanosti a úžere.  

 

4. Cieľovou skupinou DVO je marginalizovaná rómska komunita v obci Boťany a v rámci nej 

osobitne deti a mládež, ktoré pochádzajú z MRK.  

 

5. DVO sú čo do oblasti zamerané na odstránenie sociálneho a ekonomického znevýhodnenia, 

ktorým je nadmerne postihnutá MRK v Boťanoch, v porovnaní s ostatnou populáciou rómskeho 

aj nerómskeho etnika.  

 



6. DVO spočívajú v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín MRK  

o zamestnanie. DVO smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu  

a bývaniu, a to najmä prostredníctvom cielených prípravných programov pre príslušníkov 

znevýhodnených skupín MRK v Boťanoch.  

 

7. Cieľom DVO je zníženie alebo odstránenie preukázanej nerovnosti pri zabezpečovaní 

rovnosti príležitostí v praxi. Majú sa odstrániť sociálne a ekonomické znevýhodnenia, ktorými 

je nadmerne postihnutá MRK v Boťanoch. Cieľom DVO je tiež podporovať príslušníkov 

znevýhodnených skupín MRK o zamestnanie a vytvárať rovnosti v prístupe k zamestnaniu, 

vzdelávaniu a bývaniu pre príslušníkov znevýhodnených skupín MRK. 

 

8. Prostriedkami DVO sú aj za pomoci MRK v Boťanoch rekonštruovať a rozšíriť kapacity 

komunitného centra a prostredníctvom jeho aktivít poskytovať kurzy a školenia v oblasti 

zamestnávania MRK, prístupu na trh práce, postupu v zamestnávaní a odstraňovanie 

diskriminácie v týchto oblastiach. Tiež aj za pomoci MRK v Boťanoch zrealizovať výstavbu 

zamestnaneckých sociálnych bytov (ZSB) v počte minimálne 30 bytových jednotiek pre 30 

rodín, ktoré si budú môcť za presne stanovených podmienok odkúpiť do osobného vlastníctva. 

Na základe preferenčného zamestnávania v Obecnom sociálnom podniku v Boťanoch tých 

rodičov, ktorých deti pochádzajú zo SZP a zároveň patria do znevýhodnených UoZ a MRK. Na 

základe preferenčného zaobchádzania postupne implementovať rôzne tzv. „rómske projekty“  

v oblasti sociálneho zamestnávania MRK najmä v okrese Trebišov. 

 

9. DVO boli prijaté dňa 10.05.2018 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Boťany  

a zverejnené na jej webovej stránke. Systém priebežného monitorovania, vyhodnocovania  

a zverejňovania opodstatnenosti ďalšieho trvania DVO bolo stanovené k 30.06. a 31.12. 

každého roku. Vykonávanie DVO bude ukončené po dosiahnutí základného cieľa a všetkých 

troch konkrétnych cieľov. 

 

10. Na vykonávanie DVO budú použité finančné prostriedky: rozpočet obce Boťany do 

maximálnej výšky 5%, rozpočet v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov - Akčný plán 

rozvoja okresu Trebišov, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z fondov EÚ. Vedenie 

obce Boťany tiež chce iniciovať národný program podpory služieb zamestnanosti pre rodičov, 

ktorých deti pochádzajú zo SZP a zároveň patria do znevýhodnených UoZ a MRK. 

 



11. V rámci koncoročného monitoringu a správy zaslanej Stredisku je zrejmé, že DVO sa

nachádza v prípravnej fáze realizácie. Obec zrealizovala prieskum a odbornú sondáž 

k problematike stavby domov a výroby nepálenej tehly zo zeminy. S tým súvisela aj prípadná 

ťažba/odber zeminy z obecných pozemkov a stanoviská príslušných orgánov verejnej správy, 

založenie obecného podniku. Obec tiež podala žiadosť MV SR o dotáciu na lisovací stroj na 

výrobu nepálenej tehly zo zeminy a plánuje sa v roku 2019 zapojiť do ďalšej dopytovo 

orientovanej výzvy na získanie potrebných finančných prostriedkov na začatie realizácie 

DVO.

12. Stredisku za obdobie rokov 2020 a 2021 neboli doručené žiadne monitorovacie správy k

DVO. Žiadalo ich písomne, telefonicky tiež komunikovalo a žiadalo o nápravu zamestnancov

obce Boťany aj jej starostu. Nemá aktuálne žiadne informácie, či prijaté DVO sa priblížilo k

realizácii, alebo stále zostáva v plánovacej fáze.




