
 
 
 
Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce 
 
Od 30.10.2014 začalo Mesto Zlaté Moravce realizovať projekt občianskej hliadky. Projektom 
podporujeme komunitnú prácu so zameraním na sociálne vylúčené a marginalizované skupiny 
obyvateľov. V rámci projektu mesto zamestnalo štyroch znevýhodnených uchádzačov 
o prácu, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Zlaté Moravce. 
Z novovytvorených pracovných miest bolo jedno vytvorené pre príslušníka rómskej 
komunity, ktorá v prevažnej miere obýva v časti Chyzerovce, Chyzeroveckú ulicu a v centre 
mesta, Ulicu 1. mája.  
Na základe výsledkov výberových konaní, jednotlivé pracovné miesta boli obsadené 
nasledovne: 
 

1. Ľuboš Miadik, koordinátor členov občianskej hliadky, 
2. Jiří Svitek, člen občianskej hliadky, 
3. Ľuboš Banda, člen občianskej hliadky, 
4. Marián Antalík, člen občianskej hliadky. 

 
Ťažiskom práce je prostredníctvom priameho vplyvu, prevažne preventívne pôsobiť 
v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny a dohliadať na dodržiavanie poriadku, zákonných a 
spoločenských noriem.  
 
Vychádzajúc z požiadavky obyvateľov Chyzeroviec, vedenie Mesta Zlaté Moravce 
v spolupráci s prepravcom ARRIVA Nitra, a.s., zabezpečilo výkon dohľadu občianskej 
hliadky na linke mestskej hromadnej dopravy, konkrétne sa jedná o linku 407101 Železničná 
stanica – Námestie A Hlinku – Železničná stanica, ranný spoj – zastávka: Chyzerovce mlyn, 
s odchodom 7 hod. 26 min. a poobedný spoj – zastávka: Autobusová stanica, s odchodom 14 
hod. 18 min. Členovia občianskej hliadky v tomto čase dohliadajú na poriadok v autobusoch, 
ktoré prepravujú hlavne deti do a zo škôl.  
 
Občianska hliadka má svoje sídlo v Komunitnom centre, ktoré sa nachádza v areáli Materskej 
školy Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce. V prípade ďalších požiadaviek obyvateľov mesta, na 
prácu členov občianskej hliadky, privítame každú pripomienku, na tel. čísle:  0907 052 055. 
Pracovníkov občianskej hliadky je možné kontaktovať aj osobne v rámci výkonu ich hliadok.  
 
Projekt mesto realizuje z peňažných zdrojov Európskeho sociálneho fondu a Štátneho 
rozpočtu SR, pri zabezpečení 5 %-tnej spoluúčasti financovania z vlastných zdrojov. 
Poskytovateľom príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení 
Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Výška získaného nenávratného finančného 
príspevku je 41 289,38 EUR. Predpokladané ukončenie projektu je dňa 30.9.2015. 
 
 


