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1. Legislatívny rámec
Zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

2. Okruh oprávnených žiadateľov
Obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

3. Ciele programu rómskej občianskej hliadky
Globálnym cieľom je využitie nástroja Rómskej občianskej hliadky (ďalej len „ROH“)
v obciach na posilnenie miestneho aktivizmu, na podporu komunitného rozvoja, 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:
1) zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách
2) zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci
3) skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom
obce
4) zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi Policajným zborom SR, obecnou
políciou, samosprávou, štátnou správou, miestnym zdravotným strediskom,
pomáhajúcimi profesiami (ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni
pracovníci, asistenti učiteľa, komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy)
a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“)
5) posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej
a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti

6) sprevádzanie detí do školy, spolupráca s rodičmi žiakov a zamestnancov školy pri
riešení konkrétnych prípadov porušovania disciplíny v škole (napríklad
záškoláctvo, porušovanie školského poriadku a pod.)
7) 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.

4. Skúsenosti s činnosťou Rómskej občianskej hliadky
Na základe viacročných skúseností s fungovaním ROH v niektorých obciach sa
odporúča zriadiť ROH v lokalitách, kde žijú príslušníci MRK v separovaných
alebo segregovaných komunitách.
Pri stanovení normatívu obce je potrebné zvážiť nasledujúce kritériá:
počet obyvateľov MRK
miera sociálneho vylúčenia na úrovni separovaných a segregovaných komunít
miera nezamestnanosti v MRK
spolunažívanie medzi obyvateľmi obce
počet vymeškaných hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou
incidenty na školách spôsobené žiakmi
zdravotný stav MRK (epidémie, choroby, hygiena)
problematika nakladania s odpadmi (nelegálne skládky odpadu)
Odporúčanie : Výhodou obce pri zriaďovaní a činnosti ROH je existencia a využívanie
pomáhajúcich profesií v obci, ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci,
asistenti učiteľa a pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy.
Na zabezpečenie efektívneho výkonu činnosti ROH je potrebné, aby hliadka pracovala
v pracovných zmenách. Jednu hliadku musia tvoriť najmenej dvaja členovia.
Kritériá na stanovenie optimálneho počtu členov hliadky:
na počet obyvateľov MRK 80 – 300 – štyria členovia hliadky
na počet obyvateľov MRK 300 – 600 – ôsmi členovia hliadky
na počet obyvateľov MRK 600 – 1 000 – desiati členovia hliadky
na počet obyvateľov MRK 1 000 a viac – dvanásti členovia hliadky
Pre bližšiu identifikáciu obcí, v ktorých sa plánuje realizovať zámer zriadenia ROH, sa
odporúča použiť Atlas rómskych komunít.
Na dosiahnutie efektivity činnosti musí ROH pracovať minimálne dva roky, čo súvisí so
zabezpečením dostatočného množstva finančných prostriedkov, ktoré obec môže získať aj
formou dotácie.

Osvedčilo sa personálne zaradenie ROH pod obecné polície.
Policajný zbor SR (ďalej len „PZ SR“) zriadil pracovnú funkciu - referent špecialista, ktorá
nadväzuje na úspešný pilotný projekt Referent špecialista pre prácu s komunitami. Výkon
práce týchto referentov je zo strany vedenia PZ SR, predstaviteľov miest a obcí, zástupcov
škôl a v neposlednom rade aj samotných členov MRK hodnotený veľmi pozitívne.
Pozitíva Rómskej občianskej hliadky
členovia ROH sú vyberaní z radov uchádzačov o zamestnanie, poberajúcich dávku
v hmotnej núdzi, ktorí sú vedení na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len
„ÚPSVaR“), čo je jedným z nástrojov na získanie zamestnania, na podporu a rozvoj
pracovných návykov, vedomostí a formovanie osobnostného rozvoja členov ROH
zriadenie a činnosť ROH prispieva k zlepšovaniu sociálnych vzťahov na lokálnej
úrovni
členovia ROH majú prirodzenú autoritu, dobrú miestnu a osobnú znalosť komunity
(rodinné väzby, spolunažívanie jednotlivých členov komunity a pod), čo napomáha
k identifikácii problémov a naopak, komunita pozná členov hliadky a dôveruje im
PZ SR, obecná polícia, Hasičský a záchranný zbor SR, pracovníci samosprávy
a štátnej správy a Záchranná zdravotná služba majú zväčša dobré skúsenosti s prácou
ROH
členovia ROH zabezpečujú, v spolupráci s PZ SR a obecnou políciou, pod ich
odborným vedením dohľad nad verejným poriadkom
Negatíva Rómskej občianskej hliadky
nedostatočné množstvo finančných zdrojov na zriadenie a činnosť ROH
krátkodobé pôsobenie ROH v trvaní niekoľko mesiacov, počas ktorých sa buď
nedosiahne očakávaný efekt, alebo sa po ukončení projektu rýchlo stratí
nízke právne povedomie a prekračovanie právomocí členov ROH v dôsledku
nezabezpečenia odborných školiacich a vzdelávacích aktivít, potrebných na prípravu
a vyškolenie členov ROH
nedostatočná komunikácia členov ROH s komunitou pri výkone svojej činnosti

5. Základné úlohy Rómskej občianskej hliadky
Ochrana verejného poriadku
Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:
dohliada na dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno v danej
lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak
monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového
obyvateľstva
je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície

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 účastný a 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
Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:
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
Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:
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 pomáhajúce 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 prevencie ochrany zdravia a hygieny
Ochrana životného prostredia
Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:
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
Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:
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)

6. Fázy realizácie projektu
Prípravná fáza
Pozostáva:
z vyhľadania vhodných kandidátov pre Rómsku občiansku hliadku spomedzi
rómskych občanov prostredníctvom inzerátu v miestnom médiu, alebo priamym
oslovením možných kandidátov (najlepšie z rodín, ktoré v danej lokalite požívajú
prirodzenú autoritu)
z nastavenia vhodných kritérií na výber členov ROH:
hlavným kritériom musí byť morálna bezúhonnosť, ochota spolupracovať, akceptácia
komunitou a spoľahlivosť (medzi zásadné podmienky by nemala patriť trestná
bezúhonnosť, vzdelanie, odborná spôsobilosť a odborná prax )
z výberového konania za prítomnosti zástupcov obce, obecnej polície a miestne
príslušného Obvodného oddelenia PZ SR (resp. referent špecialista)
Odporúčanie: Na základe doterajších skúseností zriaďovateľov ROH odporúčame, aby
členovia ROH zložili na obecnom zastupiteľstve sľub starostovi obce. Zloženie sľubu pri
nástupe do funkcie člena ROH podporuje vážnosť zastávanej funkcie a zvyšuje autoritu člena
ROH medzi obyvateľmi obce.
Realizačná fáza
Prípravu a vyškolenie členov Rómskych občianskych hliadok (prednáška, seminár, diskusia)
predstavuje:
Školenie č. 1:
Školenie č. 2:
Školenie č. 3:

Školenie č. 4:
Školenie č. 5:

Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky
Základy trestného práva a trestný poriadok
Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Tímová práca a komunikácia
Praktické školenie priamo v teréne pod dohľadom skúseného pracovníka
(najlepšie príslušníka PZ SR a obecnej polície)

Školenia č. 1 až 3 sa odporúča pripraviť v rozsahu troch vyučovacích dní po 8 hodín/deň,
školenie č. 4 v rozsahu 4 hodín a školenie č. 5 minimálne v rozsahu 3 dní po 8 hodín/deň.
Zabezpečenie práce Rómskej občianskej hliadky vykonáva koordinátor projektových aktivít,
ktorý je povinný:
vypracovať štatút rómskej občianskej hliadky a informovať o jeho obsahu členov
ROH
vypracovať pracovné náplne členov ROH
Koordinátora projektu určí zriaďovateľ ROH.

Náplň práce koordinátora projektu pozostáva z rozdelenia zmien hliadkovania, časového
rozpisu služieb a zadelenia lokalít členom občianskej hliadky, z pravidelného monitoringu
vykonanej práce (metóda monitoringu), zahrňujúceho týždenné správy a mesačné porady
(metóda administrácie), manažmentu členov hliadky, dohliadania na napĺňanie činnosti
projektu, konzultácií a poradenstva pri riešení vzniknutých problémov (mediačné metódy).
Zároveň bude pomáhať členom hliadky pri riešení krízových situácií.
Výkon činnosti člena Rómskej občianskej hliadky
zahŕňa:
monitoring zverených lokalít v pravidelných intervaloch, dohliadanie na dodržiavanie
zákonov, domového poriadku, dodržiavanie nočného pokoja, kontrola miest, kde
môže dôjsť ku krádežiam, zabránenie rozširovaniu nelegálnych skládok v okolí
rómskych obydlí, komunikácia a poskytovanie poradenstva a pomoci klientom
prevenčnú úlohu (t.j. komunikuje s narušiteľom verejného poriadku, s páchateľom
protispoločenskej činnosti, vysvetlí mu nevhodnosť konania, upozorní na možné
následky tohto konania a hlavne splní si oznamovaciu povinnosť, vystupuje ako
oznamovateľ a často ako svedok, nie je oprávnený ukladať sankcie) a v prípade
porušenia zákona má člen hliadky povinnosť okamžite kontaktovať PZ SR alebo
obecnú políciu.
vzájomnú kooperáciu člena ROH s koordinátorom projektu alebo povereným
príslušníkom obecnej polície pri tvorbe mesačných správ
Vybavenie člena Rómskej občianskej hliadky
preukaz člena ROH, v ktorom musí byť uvedené: nápis Rómska občianska hliadka,
fotografia, meno a priezvisko, podpis starostu, a musí byť pripnutý viditeľne na ľavej
časti vrchného dielu ošatenia (bundy, trička a pod.)
maskáčová súprava
letné nohavice
sveter
tričko čierne (2 ks)
zimná bunda
poltopánky
vysoké zimné topánky
čiapka letná
čiapka zimná
reflexná vesta a reflexné prvky
opasok
rukavice
baterka
telefón s fotoaparátom
zastavovací terč (pre zabezpečenie prechodu vozovky)

Finančné náklady projektu Rómskej občianskej hliadky
Pri nastavovaní výšky odmien pre členov a školiteľov hliadky je potrebné brať do úvahy fakt,
že riziko výkonu činnosti členov ROH je pomerne vysoké.
Odmeny členom hliadky
Odmena koordinátora projektu

..... 600,- EUR/osoba/brutto
..... 800,- EUR/osoba/brutto

Odmena školiteľom projektu:
Školenie č. 1:
Školenie č. 2:
Školenie č. 3:
Školenie č. 4:
Školenie č. 5:

.....
.....
.....
.....
.....

200,- EUR/8 hod.
200,- EUR/8 hod.
200,- EUR/8 hod.
100,- EUR/4 hod.
200,- EUR/8 hod.

Prevenčná fáza
V oblasti prevencie bude súčasťou činnosti člena ROH spolupracovať pri organizovaní
a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa
zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí.
Počet workshopov a komunitných stretnutí závisí od veľkosti danej lokality a počtu
obyvateľov, ktorí budú cieľovou skupinou.
Publicita a informovanosť
Samostatnou fázou je publicita a informovanosť, ktorou sa sleduje miera
informovanosti verejnosti o priebehu a dosiahnutých výsledkoch v obci so zavedeným
inštitútom ROH.
V spolupráci so zástupcami PZ SR a obecnej polície bude zriaďovateľ prezentovať
informácie o činnosti a dosiahnutých výsledkoch ROH (vývoj a skladba protispoločenskej
činnosti, počet priestupkov, počet trestných činov v sledovanej lokalite, počet zásahov ROH,
úspechy, mimoriadne zásahy a pod).
Publicitu a informovanosť bude zabezpečovať zriaďovateľ ROH.

