Rok 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako organizačná zložka Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v roku 2018 v rámci implementácie národného projektu s
pracovným názvom NP PRIM7
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prijal DVO. Vo vzťahu k tzv. oprávneným užívateľom

(subjekty, ktoré sa na základe zmluvy o spolupráci zapájajú do NP PRIM – vybrané obce)
zaviedol úrad povinnosť preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov pri výbere
uchádzača na nižšie uvedené pracovné pozície financované z prostriedkov NP PRIM. DVO sa
uplatňuje pri výbere asistenta učiteľa v materskej škole (ďalej len „AsU“) a odborného
zamestnanca v materskej škole (ďalej len „OZ“) podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Budúci zamestnávateľ (obec, resp. ZŠ s MŠ, resp. MŠ)
je povinný pri výbere uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu (AsU, OZ) zabezpečiť
aplikovanie pravidiel preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o túto pracovnú
pozíciu. V prípade NP PRIM ide o špecifickú situáciu, kedy prijímateľ DVO (úrad) je subjekt
odlišný od subjektu, ktorý bude DVO realizovať (budúci zamestnávateľ). Dôvodom vzniku
tejto špecifickej situácie je skutočnosť, že prijímateľom nenávratného finančného príspevku v
rámci NP PRIM je úrad, ktorý následne určuje podmienky čerpania finančných prostriedkov a
spôsob nakladania s nimi pre oprávnených užívateľov v súlade so schváleným národným
projektom. Jednou z určených podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov oprávnenými
užívateľmi je práve povinnosť aplikácie úradom definovaných podmienok preferenčného
zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné pozície financované z NP PRIM. V praxi
však pôjde zväčša o jeden a ten istý subjekt, t. j. prijímateľ DVO bude zároveň aj jeho
realizátorom, čo bude robiť celý proces prijímania jednoduchším. Prijatiu DVO predchádzali
konzultácie so Strediskom. Predpokladom prijatia DVO bola preukázateľná znalosť nerovnosti
v oblasti predprimárneho vzdelávania. Podľa vyjadrenia úradu k 31.12.2018 bol počet
uplatnených DVO v pozícii asistent učiteľa 45 a počet uplatnených DVO v pozícii odborný
zamestnanec 1. Bližšie informácie je možné zistiť priamo na stránke úradu2.
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Rok 2019
V rámci koncoročného monitoringu a správy zaslanej Stredisku za rok 2019 je zrejmé, že k
31.12.2019 bolo obsadených 235 novovytvorených pracovných miest. Z toho 134
asistentov/asistentiek učiteľa a 92 odborných zamestnancov/zamestnankýň. DVO bolo do
31.12.2019 uplatnené v 64 prípadoch, pričom v štyroch prípadoch išlo o obsadzovanie
pracovnej pozície odborný zamestnanec/zamestnankyňa, z toho štyri ženy a v ostatných
šesťdesiatich prípadoch boli obsadzované pracovné pozície asistentov/asistentiek učiteľa, z
toho 5 mužov a 54 žien. Uplatnením DVO počas sledovaného obdobia bola zvýšená
zamestnanosť a prístup k vzdelaniu Rómov a Rómok ako zraniteľnej skupiny. Nerovnosť v
týchto oblastiach stále pretrváva, v projekte Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity stále eviduje neobsadené pracovné pozície a preto Stredisku oznamuje, že považuje
ďalšie uplatňovanie tohto DVO za opodstatnené.

Rok 2020

V Správe o monitorovaní a vyhodnotení prijatého DVO za rok 2020 vyplýva, že DVO je
z časového hľadiska uplatňované počas trvania národných projektov. V rámci implementácie
národných projektov bolo k 31.12.2020 obsadených 441 novovytvorených a kontinuálnych
pracovných miest v rôznych pozíciách vo výchovno-vzdelávacom procese. Z celkového počtu
pracovných pozícii 185 tvorili pozície asistenta učiteľa/pedagogického asistenta, 126
odborných zamestnancov a 10 rodičovských asistentov. DVO bolo do 31.12.2020 uplatnené
v 85 prípadoch. Z toho v 10 prípadoch išlo obsadzovanie pracovnej pozície rodičovského
asistenta, z toho 9 žien, v 4 prípadoch išlo o obsadenie pracovnej pozície odborného
zamestnanca, z toho 4 ženy. V ostatných 71 prípadoch boli obsadzované pracovné pozície
asistenta učiteľa/pedagogického asistenta, z toho 7 mužov a 64 žien. Uplatnením DVO počas
sledovaného obdobia bola opätovne zvýšená zamestnanosť a prístup k vzdelaniu Rómov a
Rómok ako zraniteľnej skupiny. Nerovnosť v týchto oblastiach stále pretrváva. V projekte
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je uplatnením DVO zamestnaných 26,5 %
Rómov a Rómok. Stále sú evidované neobsadené pracovné pozície. Preto ďalšie uplatňovanie
tohto DVO sa považuje za opodstatnené.

Rok 2021
Správa o monitorovaní a vyhodnotení prijatého DVO za rok 2021 informuje, že s účinnosťou od
01.06.2021 NP PRIM II na základe dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Úradom vlády SR
prešiel so všetkými právami a povinnosťami na právneho nástupcu - Úrad vlády SR. Úrad vlády
SR plynulo pokračuje v uplatňovaní DVO. K 31.12.2021 bolo kumulatívne obsadených 228
novovytvorených a 312 kontinuálnych pracovných miest v rôznych pozíciách vo výchovno
vzdelávacom

procese.

Z celkového

počtu

pracovných

pozícií asistenta učiteľa/pedagogického asistenta, 115 odborných

pozícii

bolo 240

zamestnancov

a 100

rodičovských asistentov. DVO bolo pri výbere uchádzačov o prácu, ktorí boli zamestnaní do
31.12.2021, uplatnené v 206 prípadoch. S výraznou prevahou (189) zamestnaných žien.
Uplatnením DVO počas sledovaného obdobia sa ďalej pokračovalo v zvyšovaní zamestnanosti
a zlepšovaní prístupu k vzdelaniu Rómov a Rómok ako zraniteľnej skupiny. Nerovnosť v týchto
oblastiach stále pretrváva. V projekte Úradu vlády SR je uplatnením DVO zamestnaných 50,55 %
Rómov a Rómok (zvýšenie o 24 % v porovnaní s rokom 2020). Stále sú evidované neobsadené
pracovné pozície. Preto ďalšie uplatňovanie tohto DVO možno považovať za opodstatnené

