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NÁVRH NA UZNESENIE

Organizačné zmeny na Mestskej polícii v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

menuje
1. Mgr. Stanislava Kľučku do funkcie náčelníka Mestskej polície v Žiline
k 01. 05. 2007

PODKLADY PRE PRIJATIE UZNESENIA

Výberová komisia pre výberové konanie na náčelníka Mestskej polície v Žiline
odporúča
Primátorovi Mesta
predložiť Mestskému zastupiteľstvu návrh na
vymenovanie
Mgr. Stanislava Kľučku do funkcie náčelníka Mestskej polície v Žiline k 01. 05. 2007.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20. 03. 2007 odvolalo z funkcie náčelníka
Mestskej polície v Žiline p. Miloša Michelčíka ku dňu 31. 03. 2007. Následne bolo Mestom
Žilina vypísane výberové konanie na miesto náčelníka Mestskej polície v Žiline, ktoré bolo
zverejnené na internetovej stránke dňa 30. 03. 2007, na úradnej tabuli dňa 30. 03. 2007, ako aj
v regionálnej tlači MY Žilinské noviny, ktoré vyšli dňa 02. 04. 2007.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre uchádzačov vo výberovom konaní boli stanovené
podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov, zákona
553/2003 z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina takto:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, bezúhonnosť – preukázaná odpisom z registra trestov,
odborná spôsobilosť – preukázaná podľa zákona o obecnej polícií osvedčením alebo
dosiahnutým odborným vzdelaním, minimálna riadiaca prax 3 roky, vodičské oprávnenie,
ovládanie cudzieho jazyka a bezpečnostná spoľahlivosť boli hodnotené ako výhoda. Ďalšou
požiadavkou bolo predloženie stratégie riadenie mestskej polície a motivačný list.
Uzávierka predloženia prihlášok bola stanovená na deň 13. 04. 2007 do 12.00 hod. t. j. 3
týždne po zverejnení informácie o výberovom konaní a podmienok jeho účasti.
V lehote boli doručené 4 prihlášky do výberového konania, ktoré následne oddelenie
personálne MsÚ v Žiline vyhodnotilo z hľadiska splnenia požadovaných kvalifikačných
predpokladov a požiadaviek. Na základe vyhodnotenia bola vylúčená jedná prihláška,
nakoľko uchádzač nesplnil požiadavku odbornej spôsobilosti pre vykonávanie mestského
policajta. Termín vykonania výberového konania bol oznámený uchádzačom už pri zverejnení
oznámenia o výberovom konaní a stanovený bol na deň 17. 04. 2007 o 9.00 hod. v budove
MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1.
Primátor Mesta Žilina Ivan Harman vymenoval výberovú komisiu na uskutočnenie
výberového konania v zložení:
predseda:
JUDr. Elena Krausová – vedúca oddelenia organizačného,
personálneho a hospodársk-prevádzkového,
ostatní členovia:
Ing. Pavel Požoni - zástupca prednostu MsÚ Žilina,
Ing. Ivan Chaban – poslanec mestského zastupiteľstva,
Ing. Miroslava Kapustová – poslankyňa mestského zastupiteľstva,
JUDr. Jozef Ťapaj – náčelník Mestskej polície v Martine.
Na výberové konanie boli pozvaní a zúčastnili sa ho 3 prihlásení uchádzači: Mgr. Ľubomír
Hrabovec, Mgr. Stanislav Kľučka, Mgr. Milan Turčan.
Výberové konanie pozostávalo z troch častí: písomný test zo znalosti Ústavy SR, zákonov
o obecnom zriadení, obecnej polícií, správneho poriadku a o slobodnom prístupe
k informáciám. Obhajoba predloženej stratégie riadenia Mestskej polície spojená s interview
členov výberovej komisie s uchádzačom a psychodiagnostický test na príslušnú funkciu
vykonaný elektronickou formou – metódou Hoganovho osobnostného dotazníka personálnou
agentúrou ADECCO Bratislava.

Najúspešnejším uchádzačom v písomnom odbornom teste bol Mgr. Stanislav Kľučka, ktorý
dosiahol najvyšší počet bodov.
Po vyhodnotení písomného testu z výberového konania odstúpil uchádzač Mgr. Ľubomír
Hrabovec.
Predloženú stratégiu ako aj jej obhajobu hodnotili všetci členovia výberového konania, ako
profesionálnejšiu u uchádzača Mgr. Stanislava Kľučku.
Písomné hodnotenie odbornosti uchádzačov jednotlivými členmi výberovej komisie určilo
jednoznačné poradie uchádzačov. Za najúspešnejšieho uchádzača určilo Mgr. Stanislava
Kľučku, ako druhého Mgr. Milana Turčana.
Z výsledkov psychodiagnostického testu vyplýva, že vhodnejšie predpoklady na funkciu
náčelníka Mestskej polície v Žiline sú u uchádzača Mgr. Stanislava Kľučku.
V náväznosti na vyššie uvedené výberová komisia odporúča primátorovi Mesta Žilina Ivanovi
Harmanovi, aby ako najúspešnejšieho uchádzača navrhol v zmysle úst. § 2 ods. 3 zák. č.
564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších zmien a doplnkov Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline vymenovať do funkcie náčelníka Mestskej polície v Žiline Mgr.
Stanislava Kľučku dňom 01. 05. 2007.
Profesijný životopis navrhovaného bez osobných údajov je súčasťou predkladaného
materiálu.

