
    
 

Pomôcka k vypracovaniu žiadosti o NFP, 
zameranej na oprávnenú činnosť výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Občianske hliadky v prostredí MRK 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 
Rámcová aktivita: 2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie 
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 
Činnosť: občianske hliadky v prostredí MRK (oprávnení žiadatelia – len obce a mestá, 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 
 
Termín uzavretia II. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.05.2013. 
Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31.10.2013. 
 
Pomôcka vychádza z metodickej príručky Rómske občianske hliadky v marginalizovaných 
rómskych komunitách, ktorú vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Úrad 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity (http://www.minv.sk/?hliadky_ROH) a je 
prispôsobená podmienkam financovania z OP ZaSI.  

 
 

Pomôcka má pre žiadateľa odporúčací charakter a nie je záväzná. 



    
 

1. Základné podmienky oprávnenosti, vychádzajúce z výzvy OP ZaSI – FSR – 
2012/2.1/02: 

 
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:   

 
• obce a mestá, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 
OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: 

 
• Trnavský samosprávny kraj 
• Trenčiansky samosprávny kraj,  
• Nitriansky samosprávny kraj,  
• Žilinský samosprávny kraj,  
• Banskobystrický samosprávny kraj,  
• Prešovský samosprávny kraj,  
• Košický samosprávny kraj.  

 
DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU: 
 
Minimálna dĺžka realizácie aktivít projektu: 12 mesiacov.  
Maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu: 24 mesiacov.  
 
Prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu aktivít projektu najneskôr do 30.9.2015 
 
LIMITY POMOCI PRE ŽIADATE ĽOV: 
 
Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 10 000 € 
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 250 000 € 
 
Spolufinancovanie zo strany žiadateľov: 5 % 
 
Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadosti o NFP sú uvedené vo výzve OP ZaSI – FSR – 
2012/2.1/02, v špecifikách výzvy a v ďalších dokumentoch, na ktoré výzva odkazuje. 

 
2. Ciele občianskej hliadky v prostredí MRK 

 
Globálnym cieľom je využitie nástroja občianskej hliadky v obciach na podporu 

komunitného rozvoja, na posilnenie miestneho aktivizmu, na zníženie páchania 
protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality životného 
prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.  
 
Čiastkové ciele: 

• zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách; 



    
 

• zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci; 
• skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce; 
• zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi Policajným zborom SR, obecnou políciou, 

samosprávou, štátnou správou, miestnym zdravotným strediskom, inými profesiami 
(ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, komunitní 
pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy) a obyvateľmi marginalizovaných rómskych 
komunít (ďalej len „MRK“); 

• posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej             
a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti; 

• sprevádzanie detí do školy, kontrola školskej dochádzky, spolupráca pri riešení 
konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole v spolupráci s rodičmi 
a zamestnancami školy v prípadoch, ak sa v obci nevykonáva terénna sociálna práca; 
alebo poskytovanie pomoci terénnym sociálnym pracovníkom a ich asistentom 
pri výkone týchto činností v prípadoch, ak sa terénna sociálna práca v obci vykonáva;  

• poskytnutie asistencie rôznym inštitúciám v danej lokalite pri výkone ich činnosti 
priamo v komunite, ako napr. plynárenské, elektrárenské a vodárenské spoločnosti, 
Slovenská pošta, Policajný zbor SR, Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný 
zbor SR, pracovníci samosprávy a štátnej správy a pod. 

 
3. Kritériá na výber člena občianskej hliadky  
 
Spôsob výberu člena občianskej hliadky bude podrobne popísaný v príručke pre prijímateľa. 
Výber bude nastavený obdobne, ako výber asistentov terénnych sociálnych pracovníkov 
(uvedený napr. v Príručke pre prijímateľa NFP (http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-
projektom-n/pokyny/prirucka-pre-prijimatela-nenavratneho-financneho-prispevku-v-zneni-
dodatku-c.-1-konsolidovane-znenie) - v prílohe A 5.2) 
 

4. Činnosť občianskej hliadky v prostredí MRK 
 
Na zabezpečenie efektívneho výkonu činnosti občianskej hliadky je vhodné, aby hliadka 
pracovala v pracovných zmenách. Jednu hliadku by mali tvoriť najmenej dvaja členovia. Je 
vhodné personálne zaradiť občiansku hliadku pod obecné polície, v prípade, že ňou obec 
disponuje. 
 
ODPORÚČANÉ POČTY ČLENOV HLIADKY:  

• na počet obyvateľov MRK 80 – 300  –  2 členovia hliadky 
• na počet obyvateľov MRK 300 – 600  –  2 x 2 členovia hliadky 
• na počet obyvateľov MRK 600 – 1 000  –  3 x 2 členovia hliadky 
• na počet obyvateľov MRK  1 000  a viac  –  4 x 2 členovia hliadky 

 
ZÁKLADNÉ ÚLOHY OB ČIANSKEJ HLIADKY: 
 
Ochrana verejného poriadku: 



    
 

• dohliada na dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno v danej 
lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak (v prípade, ak 
rómske občianske hliadky pôsobia v obci/meste aj počas nočného pokoja); 

• monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového 
obyvateľstva;  

• je nápomocná hliadke Policajného zboru SR a obecnej polícii; 
• neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polície prípady hroziaceho väčšieho 

konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním 
verejného poriadku;  

• monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polícii pohyb cudzích osôb 
a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas 
víkendov a sviatkov; 

• poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku 
a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;  

• je nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní 
a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo 
členmi MRK; 

 

Ochrana súkromného a verejného majetku: 
• výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj 

ostatných obyvateľov obce; 
• monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, 

majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...); 
• dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie 

spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie 
verejno-prospešných zariadení...); 

• monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie 
Policajnému zboru SR; 

• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou 
trestného činu); 

• upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne 
oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má 
riešenie danej skutočnosti v kompetencii; 

• je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú 
slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať 
útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 
Z.z. trestný poriadok); 

 
Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi 

• kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných 
hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov; 

• kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly 
rodičov (napr. cintorín, športoviská,...); 

• v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých 
osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru 
zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa 



    
 

podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky 
(zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);  

• ak obec nevyužíva iné profesie, ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni 
pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej 
lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade 
choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje 
takéto prípady obecnému úradu;  

• poskytuje základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny; 
 
Ochrana životného prostredia 

• upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade 
porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania 
odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok); 

• upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade 
porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania; 

• ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR; 
• kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené 

a kde hrozí následný požiar; 
• monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu 

(zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ); 
• upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia; 
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia; 

 
Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky 

• monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy 
a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje 
deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom 
po komunikácii a prechodom cez cestu; 

• predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, 
ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;  

• monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov 
motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom 
alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské 
oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne 
odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť); 

 
V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti člena občianskej hliadky spolupracovať 
pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK 
a osobne sa zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí. 
 
V prípade, ak žiadateľ realizuje aj iné projekty, podporené zo zdrojov ESF, (resp. 
z iných grantov), je povinný jednoznačne oddeliť činnosť člena hliadky s činnosťami, 
podporovanými z iných zdrojov (napr. s činnosťou terénnych sociálnych pracovníkov a ich 
asistentov). 



    
 
 

5. Možné vybavenie člena občianskej hliadky  
 
• odev a obuv; 
• baterka, reflexná vesta, zastavovací terč, označenie člena občianskej hliadky, prípadne 

iné technické prostriedky; 
• telefón s fotoaparátom (oprávneným výdavkov je iba prevádzka (nie kúpa) mobilných 

telefónov, max. 4 ks/projekt, s maximálnymi prevádzkovými nákladmi vo výške, 
stanovenej Usmernením RO č. N3/2007 v platnom znení). 

 
6. Odporúčaná výška celkovej ceny práce  členov občianskej hliadky 
 
Celková cena práce člena hliadky: 657,50 EUR/mesiac    
 
Celková cena práce zahŕňa hrubú mzdu + odvody zamestnávateľa.  V prípade, ak bude jeden 
z členov hliadky vybraný ako „koordinátor“, odporúčame mu poskytnúť odmenu 
(za „manažovanie“ členov hliadky) + 50 EUR/mesiac k vyššie uvedenej sume. 
 

7. Vykazovanie výkonu práce členov občianskej hliadky 
 
Žiadateľ zabezpečí monitorovanie vykonávanej činnosti členov občianskej hliadky. Žiadateľ 
by mal spracúvať denný výkaz činnosti občianskej hliadky. Odporúčame, aby výkaz 
spracúval koordinátor. 
 
 


