
 

Zriadenie Rómskych občianskych hliadok je ďalším 
krokom k zvýšeniu kvality života a povedomia 
minority. 

Sociálne dôsledky v nezamestnanosti sa prejavujú 
nízkou životnou úrovňou celých rodín, alkoholizmom 
alebo inými závislosťami a tiež rastúcou kriminalitou. 

Rómske komunity majú problém so životným 
prostredím a odpadmi. Hliadky sa zameriavajú na 
kontrolu obydlí, verejného poriadku či rušenie 
nočného pokoja. Najdôležitejšie je, že sú znalí miest, 
kde pracujú. 

Ich činnosť je pod dohľadom Mestskej polície. Sú 
najmä kontrolným a výchovným orgánom. Ak zistia 
protiprávnu činnosť privolajú na pomoc mestskú 
alebo štátnu políciu. Jedným z cieľov osvetovej 
činnosti, ktorá je súčasťou celého projektu je 
preventívne pôsobenie na deti a mládež. Takýmto 
spôsobom chceme účinne predchádzať drogovým 
závislostiam, výtržnostiam a vandalizmu. Chceme ísť 
príkladom a učiť ich, ako sa majú správať, ako 
vychovávať deti, aby chodili do školy a prestali s 
drobnými krádežami.  
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Tento leták bol vydaný v rámci projektu Mesta 
Liptovský Mikuláš: 

„Rómske občianske hliadky v meste Liptovský 
Mikuláš“ 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia“ 
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Mesto Liptovský Mikuláš realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu projekt „Rómske 
občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ 

V rámci projektu pôsobia na území mesta Liptovský 
Mikuláš rómske občianske hliadky, ktoré boli zriadené: 

 za účelom posilnenia miestneho aktivizmu, na  

podporu komunitného rozvoja,  

 na zníženie páchania protispoločenských konaní,  

 na udržiavanie verejného poriadku a štandardnej 

kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých 

žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych 

komunít.                   

Členovia rómskych občianskych hliadok (ďalej len 
ROH) boli vybraní z radov uchádzačov o zamestnanie, 
poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí sú vedení 
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň 
poznajú problémy marginalizovanej rómskej komunity 
v meste a ovládajú rómsky jazyk.  Do terénu nastúpili 
po absolvovaní šesťdňového teoretického a 
praktického školenia.  

 
Členovia ROH majú prirodzenú autoritu, dobrú 
miestnu a osobnú znalosť komunity (rodinné väzby, 
spolunažívanie jednotlivých členov komunity) čo  

 

napomáha k identifikácii problémov a naopak, 
komunita pozná členov hliadky a dôveruje im.            

Členovia ROH zabezpečujú v spolupráci s PZ SR 
a mestskou políciou pod ich odborným vedením 
dohľad nad verejným poriadkom. 

Zriadenie a činnosť ROH prispieva k zlepšovaniu 
sociálnych vzťahov na lokálnej úrovni    

 
ROH hliadky vykonávajú svoju činnosť v dvoch 
zmenách  

 ranná zmena od 7,00 hod do 14,45 hod  

 poobedná zmena od 14,00 hod do 21,45 hod  

 

 

 

Prácu vykonávajú priamo v teréne v lokalitách mesta 

Liptovských Mikuláš, kde bývajú občania 

z marginalizovaných rómskych komunít t.j v Hlbokom, 

na Priemyselnej, Sládkovičovej , Vrbickej a Hurbanovej 

ulici,  v Palúdzke a v iných lokalitách podľa potreby. 

V Hlbokom bola zriadená kancelária pre členov ROH. 

Ciele činnosti ROH : 

 Zníženie páchania sociálno-patologických javov 

nielen v rizikových skupinách 

 Zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku 

a bezpečnosti v meste 

 Skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym 

a nerómskym obyvateľstvom mesta 

 Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi 

Policajným zborom SR, mestskou políciou, 

samosprávou, štátnou správou, miestnym 

zdravotným strediskom, pomáhajúcimi profesiami 

(komunitní pracovníci, terénni sociálny pracovníci, 

asistenti učiteľa, a obyvateľmi marginalizovaných 

rómskych komunít)  

 Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie 

v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej 

činnosti 

 Sprevádzanie detí do školy, spolupráca s rodičmi 

žiakov a zamestnancov školy pri riešení 

konkrétnych prípadov porušovania disciplíny 

v škole (záškoláctvo, porušovanie školského 

poriadku).  

 Poskytnutie asistencie rôznym inštitúciám v danej 

lokalite pri výkone ich činnosti priamo v komunite 

(napr. plynárenské, elektrárenské, vodárenské, 

Slovenská pošta, Policajný zbor, hasičský zbor, 

Záchranná zdrav. služba)                               


