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Dôvodová správa 

 

 Mesto Žiar nad Hronom sa zapojilo do vyhlásenej výzvy riadiaceho orgánu 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 

– Podpora sociálnej inklúzie ešte v roku 2013. Realizovaný projekt trvá od októbra 2014 do 

septembra 2015.  O ďalšom pokračovaní projektu - vyhlásení novej výzvy riadiacim orgánom 

alebo príslušným ministerstvom, zatiaľ nemáme žiadne informácie.  

 Od realizácie projektu, ale  následne aj dlhodobo po jeho ukončení očakávame zlepšenie 

bezpečnostnej situácie v meste, najmä zníženie počtu spáchaných trestných činov a prečinov, 

zvýšenie bezpečnosti občanov, zlepšenie medziľudských vzťahov predovšetkým v rómskej 

osade pod Kortínou. Prácu členov občianskej hliadky je možné a nutné chápať ako  neustálu 

prevenciu sociálnopatologických javov nielen v rómskej komunite, ale jej výsledky a dopady 

sú súčasťou života v celom meste Žiar nad Hronom. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 

Riadiaci orgán: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia  

Príjemca: Mesto Žiar nad Hronom 

Realizovaný projekt: dopytovo orientovaný projekt - Občianske hliadky v meste Žiar nad 

Hronom 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os:  2 – Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie:  2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

MRK 

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 

Trvanie projektu: október 2014 – september 2015 

 

 

Východiskový a očakávaný stav 

 
VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

Na základe získaných údajov (Atlas rómskych komunít na rok 2009 – USVRK) sa nachádza 

v meste Žiar nad Hronom 8% obyvateľov rómskeho etnika, cca 1600 osôb z celkového počtu 

obyvateľstva. Z viacerých elementov podporujúcich páchanie trestnej činnosti, asociálne 

správanie a živnú pôdu pre protispoločenské konanie v našom meste vystihuje fakt straty 

bývania občanov rómskej marginalizovanej skupiny a následné vytvorenie osady v časti 

Kortína, ako aj evidovanie protispoločenskej činnosti v mestskej ubytovni STS ka a v jej 

blízkom okolí /12 rodín, celkový počet osôb 64) a tiež v mestských nájomných bytoch Jadran ( 

celkom 134 obyvateľov) Dôvod resp. fakt straty bývania vo veľkej časti negatívne ovplyvnil 

celkový život približne 400 Rómom, ktorí  sa momentálne nachádzajú v osade a predmetných 

bytoch. V dôsledku málopodnetného prostredia, v ktorom táto skupina žije, zaznamenávame 

časté porušovanie zákona, evidujeme časté priestupky , hromadenie odpadkov v okolí 

príbytkov, časté požívanie alkoholických nápojov, fetovanie a záškoláctvo detí. (zdroj: Mestská 

polícia, OO PZ ZH) V okolí obydlí v poslednej dobe vzniká mnoho nelegálnych čiernych 

skládok , ktoré  sa naďalej rozširujú . V osade hrozí premnoženie hlodavcov a vznik infekčných 

ochorení. Na tieto lokality so zvýšenou koncentráciou MRK zameriavajú svoju pozornosť 

členovia Občianskej hliadky (OH). 

Na základe vytvoreného šesťčlenného pracovného tímu, sú vykonávané pravidelné 

hliadkovania vo vopred určených lokalitách, ktoré zintenzívnili spoluprácu medzi Mestskou 

políciou, OO PZ SR, policajnými špecialistami, terénnymi sociálnymi pracovníkmi 

a samosprávou. Prostredníctvom OH sa takisto zintenzívnila prevencia páchania 

protispoločenských činností v rómskych lokalitách: 



- porušovanie zákonov, domového poriadku 

- znečisťovanie prírodného prostredia v okolí ich príbytkov 

- zaznamenaný veľký počet priestupkov zo strany Rómov 

- užívanie alkoholu, drog a omamných látok (hlavne fetovanie) v lokalite pod Kortínou 

- časté konflikty medzi samotnými Rómami. 

 

 

Cieľová skupina projektu: 

Cieľovú skupinu tvorí 6 osôb (v zmysle schváleného projektu ide o mužov) vo veku od 18-60 

rokov s ukončeným základným, prípadne stredným alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí sú 

dlhodobo nezamestnaní a evidovaní na úrade práce.  

 

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU 

           Trvalá udržateľnosť už teraz viditeľne zlepšeného stavu je priamo závislá od 

dlhodobého pôsobenia takých činiteľov, akými členovia občianskych hliadok sú. Tohto času 

nevieme potvrdiť, či daný projekt bude aj po jeho skončení pokračovať ďalšou výzvou 

príslušného riadiaceho orgánu. 

My ako mesto očakávame, a to teda nielen počas realizácie tohto projektu, ale následne 

aj dlhodobo po jeho ukončení, zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste, najmä zníženie počtu 

spáchaných trestných činov a prečinov, zvýšenie bezpečnosti občanov, zlepšenie 

medziľudských vzťahov predovšetkým v rómskej osade, kde v súčasnosti dochádza veľmi 

často  k susedským sporom.  

Okrem vyššie uvedených kvantitatívnych ukazovateľov však očakávame aj dlhodobé 

zlepšenie bezpečnosti a kvality života všetkých obyvateľov, nielen účastníkov projektu. 

Očakávame, že aj po ukončení projektu nastane dlhodobé zlepšenie týchto kvalitatívnych 

aspektov života obyvateľov v našom meste:  

- zlepšenie občianskeho a ekologického povedomia občanov, 

- zvýšenie pocitu zodpovednosti občanov v obci voči sebe navzájom, voči svojmu 

i obecnému majetku, voči ostatným členom miestnej komunity,  

- zvýšenie pocitu spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za dianie v obci, podpora 

vzájomne prospešného a všeobecne prospešného správania obyvateľov, 

-  podporenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných  

-  Integrácia Rómov  

-  zvýšená bezpečnosť občanov  

-  zníženie poškodzovania verejného majetku 

-  ochrana obecného majetku  

-  zníženie počtu čiernych skládok  

-  zníženie kriminality  

-  eliminácia sociálno-patologických javov v obci 

-  zmena vnímania multikulturálnosti (majorita, minorita) 

 

Občianske hliadky v obci pociťujeme ako veľmi potrebné. Projekt dokáže zabezpečiť 

silný tím z radov MRK, ktorý sa ja naďalej bude podieľať na prevencii páchania 

protispoločenskej činnosti, dôležitá je ich motivácia pri práci s rómskou národnostnou 



menšinou a získanie skúseností a odborných poznatkov prostredníctvom školení v priebehu 

realizácie projektu 

 

 

Merateľné ukazovatele -  výsledok 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu: 6 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži: 6 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy: 0 

Počet novovytvorených pracovných miest: 6 

Počet podporených projektov: 1 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu: 1 

Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu – 0 

Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru - 1 

 

Výkon práce občianskej hliadky  

Personálne obsadenie pozície členov hliadky : 6 

Občianska hliadka pôsobí v meste Žiar nad Hronom v nasledovných lokalitách – osada Pod 

Kortínou, ubytovňa STS a mestské nájomné byty na Jadrane. 

Rozdelenie zmien hliadkovania, časový rozpis služieb a zadelenie lokalít (osada pod Kortínou, 

ubytovňa STS, mestské nájomné byty, základné školy v meste, pošta v Žiari nad Hronom – 

počas vyplácania DvHN) 

 Samotný výkon činnosti  jednej pracovnej skupiny občianskej hliadky – v pravidelných 

intervaloch monitoring lokalít, dohliadanie nad dodržiavaním zákona, domového poriadku, 

zabránenie rozširovaniu nelegálnych skládok v okolí rómskych obydlí, komunikácia 

a poskytovanie základných rád a pomoci klientom. 

Jedna pracovná skupina občianskej hliadky pozostáva z dvoch členov. Hliadky pracujú 

v pracovných dňoch pričom sa v priebehu dňa striedajú v čase od 6.00. do 22.00. Členovia 

občianskej hliadky sú vybavení reflexnými vestami s nápisom Občianska hliadky mesta Žiar 

nad Hronom, baterkovým svietidlom a mobilným telefónom. Súčasťou ich vybavenia je 

športová obuv do terénu, čiapka, maskáčová súprava, reflexná vesta a pod. Výkon ich činnosti 

podlieha pod Mestskú políciu, ktorá tvorí ich rozpis služieb a kontroluje ich činnosť.  

 

Medzi hlavné činnosti členov občianskej hliadky patrí: 

1.Ochrana verejného poriadku: 

- Občianska hliadka monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK 

a väčšinového obyvateľstva 

-  Každý člen občianskej hliadky je nápomocný hliadke  PZ a Mestskej polície 

- Občianska hliadka neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polícii prípady 

hroziaceho  väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov mesta, 

súvisiaceho s udržaním verejného poriadku 

- Občianska hliadka poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany 

verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie 

2. Ochrana súkromného a verejného majetku 



-  Občianska hliadka výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov  

- Občianska hliadka dohliada na ochranu verejné majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie 

spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie) 

- Občianska hliadka  monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odboru elektrickej 

energie 

- Občianska hliadka poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako s a 

nestať obeťou trestného činu) 

- Občianska hliadka upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa 

a následne oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti 

v kompetencii 

3. Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi 

-   Občianske hliadka kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite  

-  V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi kontroluje školopovinné deti, zdržujúce sa 

v danej lokalite a v meste počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, 

v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu  

-  Poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany a zdravia a hygieny 

4. Ochrana životného prostredia 

- Členovia OH upozorňujú občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom  

a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania 

odpadu mimo odpadkových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok) 

- Členovia OH upozorňujú na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade 

porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania 

- Ohlasujú požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR 

- Kontrolujú dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde 

hrozí následný požiar  

- Monitorujú a nahlasujú prípady nelegálnych skládok komunálneho odpadu a stavebného 

odpadu 

-  Upozorňujú a nahlasujú prípady stavieb bez stavebného povolenia 

-  Poskytujú základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia 

 

 

Hlavným cieľom tohto projektu je zriadenie  občianskych hliadok zameraných na prevenciu 

priestupkovej a trestnej činnosti a zvýšenia bezpečnosti v meste. Práve realizáciou tohto 

projektu chceme podporovať sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK. Práca členov 

občianskej hliadky bude neustála prevencia sociálnopatologických javov nielen v rómskej 

komunite, ale v celom meste Žiar nad Hronom. 

 

 

 


