
 

 

  

Informačný materiál k výzve Operačného programu Ľudské zdroje 

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby 

v obciach s prítomnosťou MRK 

 

Kód výzvy     OPLZ-PO5-2018-1 

Špecifický cieľ    5.1.2  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí 

žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej 

občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou 

MRK 

Dátum vyhlásenia   31. 08. 2018 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  21. 09. 2018 

Výška finančných prostriedkov  20 000 000 € 

Žiadateľ obec s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít 

Spolufinancovanie   5 % 

Minimálna dĺžka realizácie projektu 12 mesiacov 

Maximálna dĺžka realizácie  24 mesiacov 

 

 

Hlavná aktivita projektu: 

 

Zámerom poskytovania MOPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, 

podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, 

udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v 

lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS 

najmä v rámci ochrany: 

 verejného poriadku, 

 súkromného a verejného majetku, 

 detí a mládeže pred negatívnymi javmi, 

 životného prostredia, 

 plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. 

 



 

 

  

 

 

Oprávnenosť výdavkov: 

 mzdy členov miestnej občianskej poriadkovej služby 

 

Počet členov miestnej občianskej poriadkovej služby: 

 minimálny počet členov zamestnaných na plný úväzok je dva 

 počet obyvateľov MRK od 80 – 599 – 4 členovia MOPS na plný prazovný 

úväzok 

 počet obyvateľov MRK od 600 – 1199 – maximálne 8 členom MOPS na plný 

pracovný úväzok 

 počet obyvateľov MRK od 1200 a viac – maximálne 12 členom na plný 

pracovný úväzok 

 

Zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za: 

 trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného 

zákona č.300/2005 Z.z. a 

 akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z., 

 

Pracovné činnosti MOPS: 

 

 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, 

 dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním 

(znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. 

úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...) 

 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 



 

 

  

 kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo 

večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...) 

 upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a 

kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to 

nie sú určené a kde hrozí následný požiar 

 monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok 

 je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri 

zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí 

organizovaných obcou, alebo členmi MRK 

 monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a 

väčšinovým obyvateľstvom 

 je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície 

 dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci 

 

Celková cena práce: 

pracovné miesto na plný úväzok (mesačne):   647,76 € 

pracovné miesto polovičný úväzok (mesačne):  323,88 € 

 

 




