Stanovisko Mestskej polície Žilina
k návrhu rajonizácie MP predložené občanmi p. Mičicom a p. Bačom
Súčasná organizačná štruktúra, spôsob riadenia a samotný výkon Mestskej polície boli odsúhlasené
Mestským zastupiteľstvom v mesiaci marec 2011 s účinnosťou od 1.4.2011, kde boli MZ schválené
mnou predložené nasledovné akty riadenia – Organizačný poriadok, Štatút MP, Pracovný poriadok
a Platový poriadok, a konštatujem, že tieto riadiace dokumenty boli schválené všetkými prítomnými
poslancami. K tomu uvádzam, že riadenie MP vychádza z viac ako 20 ročnej praxe na území mesta
Žilina, je overené z pohľadu na geografické rozloženie mesta, počet obyvateľov, sociálne skupiny
a iné aspekty, ktoré ovplyvňujú samotný spôsob výkonu Mestskej polície a dovolím si tiež tvrdiť, že
vychádza aj z mojich dlhoročných skúseností z riadenia polície. MP v Žiline prešla za viac ako 20 rokov
rôznymi modelmi fungovania a organizačnými štruktúrami, v súčasnosti sa opiera o skúsenosti,
profesionalitu, dynamiku rozhodovania, odbornosť riadenia ozbrojenej zložky a ekonomický chod
v súlade s ústavou a zákonmi SR.
Preštudoval som si Váš návrh na rajonizáciu MP a musím konštatovať, že tento návrh nie je možné
akceptovať. Vážim si Vašu snahu zlepšiť prácu MP, som pripravený akceptovať všetky návrhy
občanov, ktoré povedú k zlepšeniu, pretože je stále v našej práci čo zlepšovať, avšak práca polície je
zložitá v tom, že vychádza z okamžitých situácii, ktoré treba riešiť bezodkladne a celý výkon musí byť
podriadený aktuálnym okolnostiam a nie rôznym predstavám, že takto to bude lepšie. Policajti sú
povinní ochraňovať život, zdravie občanov celých 24 hodín denne a nemajú pri svojej práci priestor
na experimenty. Každá organizačná zmena prechádza procesom, ktorý podrobne pomenuje všetky
podmienky na základe, ktorých môže MP vykonávať svoju činnosť, tieto sú jednoznačne dané
schválením poslancami mestského zastupiteľstva a preto nemôžeme hovoriť o skúšobnej dobe tak
ako vo svojom návrhu predkladáte.
Súčasný spôsob výkonu a všetky činnosti, ktoré policajti MP vykonávajú nebudem rozpisovať, toto je
uvedené vo vyššie spomenutých schválených aktoch riadenia. K Vami požadovanej rajonizácii však
uvádzam, že internými aktmi riadenia som určil každému oddeleniu výkonu konkrétnu časť mesta
a prímestskej časti, kde policajti prednostne vykonávajú hliadkovú činnosť, poznajú miestne
problémy a majú miestnu znalosť. Velitelia sa stretávajú s občanmi a poslancami za volebné obvody
a sú s nimi v pravidelnom kontakte. V tomto smere som však ochotný Váš návrh akceptovať a urobiť
opatrenia na zlepšenie našej práce v tejto oblasti – pozri nižšie.
Avšak rajonizácia hliadok MP podľa Vami navrhovaného materiálu je nereálna a nie je možné ju
meniť v zmysle Vášho návrhu nakoľko nie je možné vyčleniť pre každú 8 hodinovú dennú službu
ďalších 16 hliadok podľa verzie 1 predloženého materiálu, alebo 20 hliadok podľa verzie 2. Súčasný
systém výkonu je vypracovaný v zmysle Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
a dodržiavania fondu pracovnej doby /štyri zmeny oddelenia výkonu sa menia v osemhodinových
zmenách a to v rannej, poobednej a nočnej zmene a 1 zmena má dvoj alebo trojdňové voľno
v plánovanom režime/. Vo vašom návrhu absentuje spôsob výkonu MP vo večerných a nočných
hodinách, kedy je najvyšší nápad udalostí, ktoré sa dotýkajú kvality žitia a bezpečnosti občanov
a absentuje taktiež posúdenie nápadu udalostí podľa teritoriálneho rozdelenia, čo má taktiež značný
vplyv na organizáciu výkonu v danej oblasti /pozri prílohu/. Pri posúdení týchto aspektov musím
konštatovať, že pre Vami navrhované riešenia by sa musel stav policajtov značne navýšiť tak, aby boli
dodržané všetky zákonné požiadavky na výkon v nepretržitej službe. To je, ak by mal byť počet

hliadok iba na dennej zmene 16-20, tak by muselo byť prijatých ďalších minimálne 20 policajtov pre
jednu zmenu, čo je pre všetky zmeny počet policajtov štvornásobný, t.j. 80 policajtov naviac oproti
doterajším stavom. Takéto riešenie by samozrejme vyžadovalo vynaložiť ďalšie značné finančné
prostriedky Mesta Žilina /pozri prílohu/.
V zmysle zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. činnosti obecnej polície riadi náčelník a za týmto
účelom organizuje prácu príslušníkov obecnej polície. Váš návrh ako by mal prebiehať pracovný deň
v Mestskej polícii je dovolím si tvrdiť nekompetentný, nakoľko Vami uvedeným spôsobom riadiť
políciu či štátnu alebo mestskú jednoducho nie je možné, nezabezpečuje profesionálne metódy
riadenia, taktické postupy a je v rozpore s právnou legislatívou SR. Toto si dovolím tvrdiť na základe
mojich mnohoročných skúseností z riadenia polície, keď som bol celkom 9 rokov v riadiacich
funkciách štátnej polície /vedúci oddelenia KR PZ, riaditeľ odboru KR PZ, Okresný riaditeľ OR PZ/.
V súčasnosti je MP nastavená v zmysle zákona o obecnej polícii a iných zákonov na riešenie
a objasňovanie množstva úloh, kde príslušník MP má jasne vymedzené práva a povinnosti. Tiež treba
pripomenúť, že mestská polícia nie je jediná organizácia zabezpečujúca v zmysle zákona verejný
poriadok, ochranu zdravia, života a majetku občanov, ale spolupôsobí s Policajným zborom SR. MP
doteraz nezaznamenala žiadne požiadavky z iných volebných obvodov – od poslancov MZ, ani
občanov na zmenu fungovania systému MP. Samozrejme sa nebránim všetkým podnetom zo strany
obyvateľov mesta, v prípade, že tieto návrhy budú zmysluplné a budú vychádzať zo znalosti
problematiky bezpečnosti, platných zákonov, ale samozrejme a j z personálnych a ekonomických
možností mesta, tak tieto budú z mojej strany akceptované a okamžite budú prenesené do priameho
výkonu policajtov.
ZÁVER:
1. Materiál s názvom „Návrh rajonizácie mestskej polície v Žiline“ predložený pánom Mičicom
a pánom Bačom nerieši ako celok problematiku činnosti MP, predložený návrh je odborne
nekompetentný a neprináša žiadny progres v systéme výkonu služby MP Žilina. Tento návrh
nevychádza z konkrétnych poznatkov z práce MP, neakceptuje zákonne normy a nariadenia
a neberie v úvahu ekonomické možnosti Mesta Žilina.
2. Vychádzajúc z predloženého návrhu na skvalitnenie činnosti MP prijímam opatrenia
v termíne od 1.4.2012 tak, že za každý volebný okrsok mesta bude zodpovedať zástupca
veliteľa oddelenia výkonu a ďalší dvaja policajti, ktorí budú hliadkovať pravidelne vo svojom
okrsku tak, aby boli oboznámení s problémami v tomto konkrétnom rajóne a tieto problémy
dokázali riešiť k spokojnosti občanov. Z tohto riešenia nevyplýva potreba presúvať alebo
navyšovať stav policajtov medzi 7:00 – 15:00 hod., taktiež toto riešenie nemá vplyv na
personálne opatrenia a taktiež nemá vplyv na zvýšenie ekonomických nákladov.
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