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Vážený náčelník mestskej polície, vážení príslušníci útvaru, milí 
kolegovia, 

dovoľte mi, aby som Vám v mene mojom i v mene všetkých Žilinčanov, 
zablahoželal k 30. výročiu vzniku Vášho útvaru.  

Mestská polícia v Žiline má za sebou dlhú cestu od svojho vzniku, plnú rôznych 
zaujímavých zmien a inovácií, ktoré ju kreovali do súčasnej podoby. Do podoby 
modernej, dynamickej organizácie, vykonávajúcej svoje poslanie s vysokým 
profesionálnym nasadením a zodpovednosťou. Dôkazom kvalitne odvedenej práce 
jednotlivých okrskov a ich pracovníkov je množstvo objasnených prípadov, ktoré 
sa Vám počas fungovania mestskej polície podarilo vyriešiť. Pravidelne dohliadať 
na dodržiavanie verejného poriadku, zabrániť poškodzovaniu majetku či 
ochraňovať zdravie  a život občanov je v mnohých prípadoch neľahká úloha. Vy ju 
však odvádzate aktívne a s prehľadom. Za to všetko Vám patrí nielen uznanie, ale 
aj vďaka nás všetkých, ktorým pomáhate a chránite nás v každodenných 
situáciách. 

Dovoľte mi, aby som Vám do ďalšieho fungovania tohto útvaru poprial veľa síl pri 
riešení nahlásených prípadov, veľkú dávku odhodlania a odvahy, s akou sa púšťate 
do náročných situácií.  Verím, že naša ďalšia spolupráca bude rovnako úspešná, 
ako tomu bolo doteraz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter Mišejka 
náčelník Mestskej polície Žilina     
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčania, kolegyne, kolegovia, 
 
tak ako v živote človeka sú medzníky, chvíle pozastavenia, výročia, udalosti, ktoré 
radi  oslavujeme,  tak aj vo fungovaní organizácie sú okamihy, ktoré hodnotíme 
a budeme si ich pamätať. Dnes je presne tá chvíľa, pretože Mestská polícia Žilina 
oslavuje 30. výročie jej vzniku v novodobej histórii.  
 
Som hrdý na to, že som jej súčasťou takmer od začiatku a jej formovanie 
a fungovanie som mohol v určitej fáze vývoja spolu s kolegami do dnešnej podoby 
ovplyvniť. Poznám jej začiatky, tešil som sa z jej vzostupov, no prišli aj ťažké 
chvíle a časy, ktoré neboli ružové. Z nesmelých začiatkov sme sa s vervou vrhli do 
práce, prekonávali legislatívne úskalia a demokratický vývoj v spoločnosti, ktorý 
sa odzrkadľoval aj v uliciach nášho mesta. Nebezpečenstvo sme vnímali 
s mladíckou dravosťou sa presadiť, niekedy aj za cenu modrín a pár stehov. 
Pesimizmus sa miešal s optimizmom, avšak negatívne skúsenosti sme vytesnili 
prácou, pretože čas v službe prinášal stále nové udalosti a výzvy, ktoré bez ohľadu 
na našu náladu bolo treba riešiť. Dôležitosť plnenia základnej úlohy mestskej 
polície – ochrana života, zdravia a majetku občanov bola pre nás vždy prvoradou, 
veď bezpečnosť občanov a ich blízkych je jednou z najdôležitejších priorít, ktorú 
človek pociťuje. 
 
Ak zachrániš čo i len jeden život, akoby si zachránil celý svet, hovorí jedno 
židovské príslovie. Mestská polícia pri mimoriadnych udalostiach, počas 30 rokov 
existencie, zachránila niekoľko desiatok ľudských životov a ochránila zdravie 
mnohým ľudom. Je známe, že okrem bezpečnostnej funkcie mestská polícia zo 
zákonných dôvodov plnila a plní úlohy aj na úseku dopravy a vyžaduje v meste 
parkovaciu disciplínu, za čo znáša kritiku a nevôľu niektorých občanov. Úsek 
prevencie v podmienkach nášho útvaru považujem stále za veľmi kľúčový, pretože 
aj v spolupráci s inými orgánmi prináša svoje pozitíva v podobe znižovania 
protiprávnych deliktov a zvyšovania právnej informovanosti verejnosti, najmä 



chránených osôb a skupín obyvateľstva, ako sú deti a seniori, na ktorých 
samozrejme upriamujeme pozornosť a nezabúdame na nich.  
Zdôrazňujem, že každá odborná činnosť a funkcia na našom útvare je dôležitá 
a prepojená s inými funkciami kolegov. Preto je nesmierne dôležité upevňovať 
kolektív v zdravom duchu so zodpovednosťou každého jednotlivca.  

Ale nielen prácou je človek živý. Ja ako športovec som veľmi rád, že počas tohto 
dlhého obdobia sa naša polícia zapájala do rôznych športových udalostí a akcií aj 
na medzinárodnom poli. Výpočet športov jednotlivcov a kolektívu by bol dlhý, 
azda najvýraznejšie sa darilo športovej streľbe. Mrzí ma však telesná pripravenosť 
a kondícia dnešnej, z časti „digitálnej“ mládeže, s čím súvisí aj čoraz ťažší výber 
nielen do našich radov, ale aj iných ozbrojených zborov.  

Za zmienku je nutné pripomenúť aj fakt, že bránami našej mestskej polície za 30 
ročné obdobie prešlo takmer 500 ľudí, prevažne mužov, ktorí si vyskúšali 
náročnosť policajnej práce v teréne. Niektorí z pomyselného vlaku vystúpili, 
niektorí vytrvalejší sa vezú v ňom doteraz. Kolegovia, ktorí odišli na večnosť 
zostávajú v našich spomienkach.  

Ak mám byť kritický, tak výčitka smeruje Ministerstvu vnútra SR. Sme zložka, 
ktorá je zvyknutá pracovať a vyhovovať nad rámec povinností mestu a jej 
občanom, naša politická existencia je tak od začiatku nastavená. Zmienka 
o obecných a mestských políciách, ich výrazná práca v oblasti bezpečnosti a 
zabezpečovania verejného poriadku na Slovensku z úst doterajších ministrov 
vnútra nezaznieva, a ak,  tak veľmi málo. Nie je to naša ješitnosť, že chceme 
o sebe počuť. Je to prejav partnerstva, politickej kultúry, solidarity a úcty 
k mestám, obciam a ich ozbrojeným útvarom, ktoré plnia nezastupiteľnú úlohu. 
Verím, že aj v tomto prípade sme na ceste zmeny. Veď s krajským a okresným 
riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline, ako našim partnerom máme dobré 
a korektné vzťahy a spoluprácu. Spoločné zabezpečovanie verejného poriadku, aj 
počas športových a kultúrnych akcií, riešenie dopravných situácií, ale hlavne 
pomoc zo strany mestskej polície pri objasňovaní kriminality a s tým súvisiace 
zadržanie hľadaných a podozrivých osôb na území mesta považujem za veľmi 
dôležité. Aj takto spoločne tvoríme bezpečné mesto.  

V súčasnej dobe sa nám spoločne s kolegami darí skvalitňovať našu prácu, 
modernizovať útvar po viacerých stránkach a presadzovať víziu do budúcna, teda 
tvoriť mestskú políciu hodnú krajského mesta. Neskromne môžem konštatovať, 
že patríme medzi najlepšie mestské polície na Slovensku. Je to zásluha celého 
kolektívu, podpory a výbornej spolupráce s vedením mesta, a poslaneckého zboru. 
Nezabúdam ani na svojich predchodcov, bývalých náčelníkov, ktorí svojou prácou 
zanechali nezmazateľnú stopu.  



Ak chceme napredovať a byť plne k dispozícii obyvateľom a návštevníkom nášho 
mesta, je potrebné kontinuálne vzdelávanie, výcvik a sledovanie bezpečnostných 
trendov. Veď kto by pred pár mesiacmi predpokladal, že pandemická doba zmení 
životy ľudí. A práve pripravenosť útvaru na zvládanie krízových aj nebezpečných 
situácií a hrozieb je pre mňa ako náčelníka zásadná. Mestu, ale predovšetkým 
občanom nášho mesta sme pripravení vždy pomôcť. 

Prajem mestskej polícii to, čo sa praje tridsaťročným. Veľa síl, energie, úspechov 
v nasledujúcich rokoch, optimizmus, chuť prinášať pozitívne a nové veci, byť 
súdržnou a zocelenou jednotkou s prívlastkom najlepšia. Svojim kolegom prajem 
predovšetkým pokoj, rozvahu zvládať náročné situácie, ochotu a trpezlivosť pri 
pomáhaní občanom. Aby sa vždy vrátili zo služby k svojim rodinám v plnom 
zdraví. Úprimné poďakovanie za zodpovednú prácu preto smerujem aj vašim 
blízkym, manželkám, manželom, priateľom, priateľkám a deťom, za pochopenie, 
podporu a toleranciu pri časovej náročnosti nášho povolania.  

Osobitné poďakovanie patrí pánovi Mgr. Štanskému, riaditeľovi Štátneho archívu 
Bytča – pobočka Žilina, za poskytnutý materiál a zdokumentovanie histórie 
k uvedenej téme, pánovi Mgr. Jureckému, riaditeľovi Považského múzea v Žiline, 
za poskytnutie fotografií múzejných exponátov a kolegovi Mgr. Martinovi 
Matejkovi za pomoc pri spracovaní publikácie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



plk. PhDr. Aurel Gonščák 
riaditeľ 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline  
 
 
                                                                                                  
 
Vážený pán náčelník, 
 
pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej polície v Žiline mi dovoľte vyjadriť 
srdečné poďakovanie vedeniu Mestskej polície v Žiline, ako aj všetkým mestským 
policajtom za dlhoročnú aktívnu a zodpovednú spoluprácu, a to v mene svojom 
a rovnako aj v mene príslušníkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v Žiline. 
 
Tri desiatky rokov je primerané obdobie na zhodnotenie výsledkov práce. Za toto 
obdobie sme spoločne zvládli niekoľko náročných situácií, či už to bolo pri 
športových, kultúrnych podujatiach, ale aj na úseku objasňovania kriminality 
a v neposlednom rade aj pri riešení dopravnej situácie v meste Žilina a jeho 
prímestských častiach. Všetka táto spolupráca viedla k jednému spoločnému 
cieľu, ktorým je ochrana života, zdravia, ochrana majetku a zabezpečenie 
verejného poriadku, aby sa všetky osoby, či už sú to obyvatelia mesta, návštevníci, 
turisti, právnické osoby cítili v meste Žilina bezpečne. 
 
Do ďalších rokov želám Vám a celému kolektívu Mestskej polície v Žiline veľa 
zdravia, síl a elánu pri výkone tejto náročnej a zodpovednej profesie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Milan Šamaj 
bývalý náčelník Mestskej polície Žilina 

 

 

 

 

Pozdravujem vás bývalí kolegovia,  

veľmi ma mrzí, že nemám možnosť sa s vami osobne stretnúť, ale žiaľbohu 
súčasná pandemická situácia to nedovoľuje. Za 8 rokov môjho pôsobenia na 
Mestskej polícii Žilina som mal možnosť poznať problémy a náročné situácie, 
ktoré dennodenne mestskí policajti  museli pri zabezpečovaní poriadku v uliciach 
mesta alebo pri pomoci občanom v ich ťažkých životných situáciách okamžite      
a zákonne riešiť.  Vždy som mal radosť z vašich úspechov a bol som hrdý za každé 
slovo uznania a poďakovania za vašu prácu zo strany verejnosti.  Názor 
niektorých obyvateľov mesta na činnosť mestskej polície bol veľakrát kritický        
s tým, že mestskí policajti sa len prechádzajú po meste a rozdávajú "papuče". 
Tento názor sa však vďaka vašej každodennej činnosti mení a občania postupne 
zisťujú, koľko práce a námahy musia  mestskí policajti pre poriadok v meste           
a bezpečnosť obyvateľov vynaložiť. Súčasná doba priniesla do spoločnosti nové 
nepoznané problémy, s ktorými sa musíte aj vy vysporiadať a z ktorých vám 
vyplynuli mnohé ďalšie úlohy. Som rád, že ich zvládate, a že ste svojou činnosťou 
presvedčili  obyvateľov nášho mesta o dôležitosti Vašej náročnej práce pre 
všetkých. 

Na záver vám chcem popriať veľa úspechov a radosti z práce ktorú vykonávate. 

 

 

 

 

 



POSTAVENIE MESTSKEJ POLÍCIE V DEJINÁCH SLOVENSKA 

Polícia je spojená s počiatkami štátnej organizácie ľudskej spoločnosti. Slovo „polícia“ pochádza 
z latinizovanej podoby gréckeho slova politia a chápal sa ním spôsob zabezpečovania verejnej moci.  
Podľa iných prameňov znamená aj poriadok na určitom úseku, ale aj obecná správa, obecná činnosť, 
slobodná obec, obecné zriadenie. K prvotným úlohám mestskej polície patrilo stráženie prístupových 
ciest, brán, hradieb a veží. Postupne sa ďalšou špecializáciou začali tvoriť rôzne mestské orgány, 
ktorým boli podriadené určité odbory policajnej správy – požiarna polícia, stavebná polícia, 
bezpečnostná polícia atď. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 mestskej polícii v Uhorsku, 
ako prvej zo zložiek mestskej správy, určoval kompetencie organizačný štatút mesta.  

TRI ZLOŽKY 
 
Políciu od druhej polovice 19. storočia tvorili tri zložky — štátna, mestská a takzvané žandárstvo 
(četníctvo). Policajné úrady boli súčasťou mestskej správy a nazývali sa buď mestský policajný 
kapitanát alebo hlavný policajný kapitanát.  
 

Policajný mestský kapitán mal osobitné 
postavenie ako veliteľ aparátu 
(mestskej) polície. Mal vlastný úrad 
a okrem bezpečnostnej, mal aj iné 
úseky mestskej správnej agendy. 
Zasadal v mestskom valnom 
zhromaždení s právom hlasovania a bol 
členom mestskej rady. Za úlohu mal 
udržiavanie verejného poriadku, 
ochranu bezpečnosti osôb a majetku, 
vyhľadávanie páchateľov trestných 
činov, zaisťovanie voľnej dopravy, 
ochranu verejnej mravnosti, dohľad nad 
nevestincami a zábavnými podnikmi, 
dozor nad divadlami, vystavovanie 
robotníckych preukazov a cestovných 
pasov či evidenciu obyvateľov. 
Vyjadroval sa k žiadosti o stavebné 
povolenie, hlásil výskyt nákazlivých 
chorôb u dobytka, riešil sťažnosti na 
neoprávnené vyberanie mýta, vydával 
potvrdenia o kontrole kvality mlieka 
a iné. Bol podľa zákona považovaný za 
osobu, ktorá je vždy v službe a preto ho 
každý bez ohľadu na funkciu 
a postavenie mal vždy uposlúchnuť.  



Úlohy mestskej polície spočívali aj vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách, v kontrole 
cestovných pasov, v pátraní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa 
bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii 
cudzincov, v prešetrovaní rôznych žiadostí, napríklad aj o podporu v starobe a pod. Tam, kde sily 
kapitanátu nestačili, prizvali žandárov. Iba pri najzávažnejších trestných činoch zasahovala štátna 
polícia, ktorá sídlila v Budapešti. 
 
Žandári sa starali o verejný poriadok na dobytom území, v tyle armády. Pokiaľ niekde pôsobili 
dlhšie, dopĺňali ho miestnym obyvateľstvom. Práve takým spôsobom sa dostal aj na územie 
Slovenska – ako vojensky organizovaný strážny zbor. Osvedčený recipovaný trojsystém fungoval aj 
po vzniku Československa v roku 1918. Prvá republika prijala zloženie štátnej správy a právny 
poriadok z bývalej monarchie. To znamenalo, že aj na území Slovenska ostali platné všetky zákony. 
 
Zákonom č. 2 z roku 1918 bol na 
Slovensku vytvorený Úrad pre správu 
vnútornú – neskôr premenovaný na 
Ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra si 
zabezpečilo „poštátnenie“ polície výnosom 
z roku 1919. Na základe novely o obecnom 
zriadení sa začalo preberanie obecnej 
polície do štátnej správy aj takým 
spôsobom, že správcovia policajných 
komisariátov podliehali v niektorých 
agendách aj okresnému hejtmanovi, ako 
reprezentantovi štátnej správy, i keď polícia 
na úrovni obce bola financovaná 
z prostriedkov obce a nie štátu. V situácii 
fašistického ohrozenia republiky bolo 
vládnym nariadením umožnené zriaďovať 
štátne policajné úrady všade, kdekoľvek sa 
to uznalo za vhodné, bez ohľadu na súhlas 
alebo nesúhlas obce.  
 
Ešte pred oslobodením Československa, vo 
februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej 
národnej rady schválilo nariadenie, ktorým 
boli staré žandárske a policajné orgány 
rozpustené a právne sa zakotvila Národná 
bezpečnosť na Slovensku.  
 
Do Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 
o Národnej bezpečnosti  dal po februári za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhé obdobie. 
Skončil sa demokratický vývoj a bezpečnostné orgány sa stali oporou komunistického totalitného 
režimu.  



MESTSKÁ POLÍCIA V ŽILINE A JEJ HISTÓRIA DO ROKU 1948 

Mgr. Peter Štanský 

 
Žilina, ako každé mesto v Uhorsku,  mala pri výkone svojich 
funkcií rôzne právomoci, k čomu potrebovala i výkonný aparát. Na 
čele mesta  stál dedičný richtár, neskôr volený richtár. Spolu                   
s členmi mestskej rady  riadili mesto, mali aj súdnu právomoc voči 
Žilinčanom, boli aj odvolacím  druhostupňovým orgánom voči 
obyvateľom obcí, ktoré používali žilinské právo. Žilinský súd od    
13. storočia  súdil všetky  porušenia zákonov a pravidiel okrem  
vrážd, podpaľačstva a zbojstva.  Situácia   sa  zmenila po roku 
1369, kedy kráľ Ľudovít I. vydal  zákaz používania tešínskeho 
práva, podľa ktorého odvolacím miestom v sporoch občanov 
Žiliny bolo mesto Tešín v Poľsku. Na základe toho mesto prešlo z 
dovtedajšieho flámskeho práva na magdeburské právo a odvolacím 
mestom pre Žilinu sa od roku 1384 stala Krupina.  

             Symbol IUS GLADII 

 

Žilinčanov mohli podľa tohto práva súdiť len mestskí radní a richtár. Prechodom na právo mesta 
Krupiny získala Žilina  právo  súdiť i cudzích obyvateľov, ktorí sa previnili voči Žilinčanom a 
spôsobili im nejakú škodu. Okrem toho mestský súd mal právo súdiť podpaľačov, zlodejov, vrahov, 
zbojníkov a zločincov akéhokoľvek druhu aj vtedy, ak to spáchali v širšom okolí mesta – mimo 
územia Žiliny. Právo meča - ius gladii –  žilinský súd využíval od roku 1407. Rozsudok sa 
vykonával mimo obývanej časti vtedajšieho mesta. Bolo to na  Šibeniciach  a na  Frambore. Mesto 
malo svojho kata, ktorý však mal aj iné funkcie.   
 

Päť kusov katovských mečov  sa 
zachovalo  v zbierke Považského múzea 
v Žiline – Budatíne. Mestský súd zasadal 
v renesančnej budove radnice. Stála  na 
mieste dnešnej radnice v  rokoch 1528 až 
1894. Na poschodí bolo i väzenie pre 
odsúdených, miestnosť pre mestských 
strážnikov, na prízemí boli umiestnení  aj 
noční strážnici.  V súdnej miestnosti bol 
obraz bohyne spravodlivosti s 
previazanými očami, váhami a mečom v  
rukách z roku 1735. Na rohovej vežičke  
radnice  visel zvonček, na ktorom zvonili 
pri odchode zločincov na popravisko. 
                        Jeden z piatich mečov mesta vyrobených v nemeckom Solingene 

 

Aby sa  spravodlivosť mohla vykonávať, muselo mať mesto výkonný aparát, v modernom ponímaní 
políciu.   



V  počiatkoch mesta – od 13. storočia to boli  
ozbrojení  občania  mesta –  domobrana, na čele 
ktorej stal hajtman. Postupne od 16. stor. sa 
mestskými policajtami – nazývanými drábi stali  
občania, ktorí túto funkciu vykonávali profesne. Z 
roku 1665 máme záznamy o odmenách  členov 
mestskej polície – drábov. Na čele stál vrchný dráb,  
ktorý ročne zarábal 12 zlatých, ostatní drábi mali 
ročný príjem 10 zlatých. Medzi členov mestskej 
polície možno zaradiť i strážcov lesov  neskorších 
hájnikov a strážcov rybníkov – neskoršie porybných. 
V 18. storočí k mestskej polícii pribudli  strážcovia 
mestských polí a kapustných záhrad s platom 12 
zlatých a noční strážcovia. Mesto malo po 
vybudovaní mestských hradieb a brán v polovici 15. 
storočia svojich zamestnancov, strážnikov – pri 
Hornej i Dolnej bráne, na mestských vežiach 
(Burianova veža, ďalej strážna veža pri bývalej 
starej fare a pravdepodobne i inde). Všetkých možno 
považovať za členov mestskej polície. Pred 
vybudovaním renesančnej  radnice v roku 1528 malo 
mesto staršiu radnicu, kde pravdepodobne bolo 
i väzenie, kde v roku 1501 uväznili manželku 
Gregora Ševca za krádež peňazí.  
                       Obraz Justície, ktorý sa nachádzal v richtárskej miestnosti 
 

Vo väzení  v novšej radnici bol  v roku 1561 richtár z Dolného Hričova, ktorý robil nepokoje počas 
jarmoku  v Žiline a postavil sa so zbraňou proti mestským predstaviteľom.  Z mestských kníh sa 
dozvedáme  o mnohých problémoch v meste, pri ktorých musela zasahovať  mestská polícia – drábi. 
Z roku 1460 máme zápis o zločinoch istého Žemlu, ktorý ukradol peniaze, znásilňoval ženy 
mešťanov, chodil v noci po meste nahý a vykrádal domy. Napadol i richtára a ohrozoval ho kyjakmi, 
potom ešte násilím vnikol do domu mešťana. Nevieme, ako bol odsúdený, ale pravdepodobne bol 
sťatý.  
 
Zaujímavý je i prípad údajnej  krádeže peňazí a odsúdenia Marty Ševcovej z roku 1501. Manžel 
zaplatil škodu a ju cez deň  vodili na reťazi po meste v sprievode kata. Takáto priama potupa mala 
veľmi veľký morálny účinok. Avšak  došlo ku krutému omylu. Skutočným zlodejom bol občan          
z Bytče, ktorého osem rokov po tejto krádeži obesili aj za iný zločin, ale predtým sa priznal i ku 
krádeži peňazí v Žiline. Preto mestský súd prijal uznesenie, že  Marta Ševcová je nevinná, vrátili im 
peniaze a nikto ju pod pokutou nesmel očierňovať. Treba povedať, že v tom čase malo mesto cca 800 
obyvateľov a správa o každom priestupku, nehovoriac o zločinoch, sa dostala na verejnosť a človek, 
ktorý bol odsúdený – niekedy i neprávom – stratil dobrú povesť – meno a nemal v spoločnosti šancu 
získať postavenie, stránili sa ho a  v podstate ho odvrhli.  
 



Mesto malo aj tzv. klietku hanby i stĺp hanby na rínku pri 
studni v smere na Hodžovu ulicu, kde bol odsúdený  
vystavený  posmechu a opovrhnutiu  okoloidúcich. Klietka 
bola ako symbol feudalizmu a neslobody z námestia 
odstránená v roku 1849 pri pobyte slovenských 
dobrovoľníkov.  Zaujímavý prípad sa odohral aj v roku 1712, 
keď mestský sluha ukradol z radnice peniaze s mestskou 
archívnou truhlicou – boli v nej dôležité výsady mesta – a v 
noci sa pokúsil svoj lup cez strechu radnice odniesť. Bol 
chytený a odsekli mu obe ruky.   

               Stĺp hanby a klietka hanby 
 

Mestská polícia od stredoveku mala za úlohu zabrániť pobytu sociálne slabších obyvateľov z cudzích 
obcí a miest. Až do polovice 20. storočia sa kontroloval platný inštitút  domovského  práva, čiže 
dovolený pobyt mali len ľudia, ktorí mali v  meste trvalý pobyt a rodinné korene. Rôzni vandráci, 
žobráci, zlodeji, prostitútky a pod. sa nemohli v meste trvalo usadiť a  mesto sa usilovalo ich dostať 
za hranice mesta. Mesto malo pre takýchto osobitné väzenie, tzv. šupáreň, kde strávili noc a ráno pod 
dozorom mestského strážnika museli opustiť mesto. Takéto väzenie bolo na  ulici Horný val 
v miestach dnešnej banky.  Do roku 1848 sa mesto takto chránilo a vyberalo občanov, ktorí sa tu 
mohli usadiť. Potom už bola istá voľnosť pobytu, pokiaľ bol človek solventný a nebol na obtiaž 
mestu, ostatných  z mesta  „vyšupovali“.  
 

                            Aj tu sídlila mestská polícia 
 

Až do roku 1948  malo mesto svojich strážnikov – 
policajtov. Tí mali pridelené svoje obvody – rajóny, v 
ktorých sledovali nielen správanie sa občanov na 
uliciach, ale i prípadné čierne skládky, čistenie 
chodníkov, žobranie, prostitúciu, výtržnosti a 
podobne. Každodenne podávali písomné hlásenia o 
udalostiach a udelených blokových pokutách.  

                        Pred Synagógou 

 
 



 

                             Strážcovia zákona na rôznych miestach Žiliny, nižšie „porušenie pracovnej disciplíny“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesto malo v minulosti nielen spomínanú 
šupáreň, ale aj väznicu, ľudovo nazývanú šatlava, 
bola i v radnici.  V 19. storočí mestská polícia 
sídlila  v dome pri tzv. Bacherovej vile a na iných 
miestach. Mestskí policajti požívali v minulosti 
veľkú úctu, kontrolovali  krčmy, dodržiavanie 
záverečných hodín, situáciu na trhu, zasahovali 
pri hádkach i rodinných sporoch, prostitúcii, 
najmä v krčmách atď.  

      Bacherova vila, pred vchodom uniformovaní muži 
 

Z histórie poznáme i prvého náčelníka mestskej polície z roku 1919, ktorým bol Robert Kubiš. 
Mesto v období Slovenskej republiky bolo rozdelené na sedem obvodov po dvoch mestských 
policajtoch. V rokoch 1945 - 1948 sa mestská polícia premenovala na mestskú stráž. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V Žiline sídlil Uhorský kráľovský pohraničný 
policajný kapitanát (budova na Nám. A. Hlinku).  
Keď v roku 1881 uzákonili v Uhorsku 
žandárstvo, začala v Žiline pôsobiť žandárska 
stanica so širšou právomocou. Žandári robili 
najmä na železničnej stanici osobné kontroly 
vysťahovalcov, ktorí cestovali cez Bohumín do 
nemeckých námorných prístavov Hamburg a 
Brémy. Štát chcel totiž obmedzením 
vysťahovalectva zabrániť odlivu lacných 
pracovných síl. Uhorský kráľovský pohraničný 
policajný kapitanát tu pôsobil iba do zániku 
Rakúsko-Uhorska v roku 1918.  
 
 
 



V budove bolo po vzniku ČSR umiestnené Okresné četnícke veliteľstvo s názvom „Četnické 
kasárne“. Novým policajným kapitánom sa vtedy stal slovák Dr. Róbert KUBIŠ, rodák z Bytče. V 
roku 1925 objekt rekonštruovali aj pre ubytovacie účely a pre Dôchodkový kontrolný úrad. Na 
poschodí vzniklo jedenásť bytov. V roku 1926 tu bývalo až 41 členov policajnej stanice, úradu a ich 
rodín. Na prízemí boli kancelárie. Po roku 1939 tu sídlil Štátny policajný úrad, po roku 1945 Zbor 
národnej bezpečnosti.  
 
Mestské polície boli v ČSR zrušené v roku 1948. Takto aj mesto Žilina stratilo tieto 
právomoci,  obnovené boli až v roku 1991. 

 

OBNOVENIE OBECNÝCH A MESTSKÝCH POLÍCIÍ 
 
K obnoveniu obecných a mestských polícií došlo po revolúcii, po roku 1989, kedy bol SNR prijatý 
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií. Tomu však predchádzala legislatívna reforma obecného 
zriadenia vo forme Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý stanovil mestám 
a obciam zodpovednosť za zabezpečenie verejného poriadku na ich území. Dňa 3. decembra 1991 
SNR prijala už spomínaný Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, ktorý umožnil obciam zriadiť 
obecnú políciu. Túto možnosť v tom čase využilo viac ako sto miest a obcí. 
 
VZNIK A SÚČASTNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA 

 
Útvar Mestskej polície Žilina začal písať svoju históriu 11. decembra 
1990, kedy sa konalo 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
Vznikol na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Prvým náčelníkom bol vymenovaný Mgr. Gustáv Varnai. V apríli roku 
1991 boli prijatí prví zamestnanci, ktorí už v júli vyšli do ulíc a začali plniť 
svoje úlohy. Záujem o prácu v mestskej polícií ako novej bezpečnostnej 
službe bol veľký, pretože po rokoch totalitného režimu sa očakávala 
moderná polícia západného štýlu s kvalitným materiálno-technickým 
vybavením a s novými zákonmi reflektujúcimi na demokratický vývoj.  

Prvé identifikačné odznaky MP 
 

Výberové konanie na pozíciu mestského policajta bol náročný proces. Z množstva uchádzačov boli 
prijatí len muži vyšší ako 180 cm, s výbornou fyzickou kondíciou, ktorí úspešne absolvovali 
športové, zdravotné a psychodiagnostické testy.  
 
Zaujímavosťou bolo tzv. hluché obdobie od júla 
do decembra v roku 1991, kedy ešte nebol 
prijatý zákon o obecnej polícií. V tomto čase 
„bez zákona“ bola mestská polícia často 
požiadaná aj štátnou políciou k zásahom, 
v prípadoch fyzických konfliktov, hromadných 
ruvačiek, pretože svojou rýchlosťou, 
početnosťou, odhodlaním a pripravenosťou 
k zákrokom garantovala poriadok nielen na 
verejných priestranstvách, ale aj v reštauráciách, 
baroch  a diskotékach.                                               Prvé uniformy, na tú dobu kvalitná a moderná výstroj a výzbroj 



 
 
 
Už v roku 1992 tvorilo mestskú políciu 44 príslušníkov, 
ktorí boli oblečení v kvalitných uniformách s 
charakteristickými lampasmi na nohaviciach, s čiernymi 
baretmi a novými pištoľami (CZ 85, 9mm luger). Vozový 
park tvorili vozidlá Škoda Favorit zelenej farby. Prvým 
sídlom útvaru bol objekt mestského úradu v Dome 
odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného 
inšpektorátu na ul. Veľká Okružná. V roku 2002 sa 
policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a 
zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na ul. 
Hollého, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes. 

 



Takto sme slúžili, uniformy a kolegovia sa menili, súčasťou výstroje bola aj píšťalka na šnúrke. 
 
 

     NÁČELNÍCI  
    MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA 
 
     Mgr. Gustáv Varnai (1991 – 2001) 
     Mgr. Ľubomír Hrabovec (2001 – 2003) 
     Miloš Michelčík (2003 – 2007) 
     Mgr. Stanislav Kľučka (2007 – 2011) 
     Ing. Milan Šamaj (2011 – 2018) 
     Peter Mišejka (2019 – trvá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÚČASNOSŤ ÚTVARU 
 
V súčasnosti zamestnávateľ Mesto Žilina 
zamestnáva 88 príslušníkov a po 30 rokoch vývoja 
je Mestská polícia Žilina stabilným a flexibilným 
policajno-bezpečnostným orgánom mesta, ktorý 24 
hodín denne spolupôsobí pri dohľade nad 
bezpečnosťou viac ako 80 000 obyvateľov mesta 
Žilina na rozlohe 80 km

2. Ako ozbrojený 
bezpečnostný zbor je neoddeliteľnou súčasťou 
obrazu mesta.  
 
 

Poslaním mestskej polície je 
pôsobenie v oblasti ochrany života 
a zdravia obyvateľov, majetku, 
verejného poriadku a ďalších 
hodnôt a záujmov spoločnosti 
a jednotlivcov.  
 
Sledujúc efektívne plnenie úloh 
policajno-bezpečnostného orgánu 
na území mesta, sú príslušníci 
mestskej polície zaradení do 
nepretržitej prevádzky v 12 
hodinových zmenách, pričom plnia 
úlohy v šiestich územných 
obvodoch - okrskoch v zmysle 
rajonizácie mesta. Ide o okrsky 
Centrum, Hliny, Vlčince, Mestské 
časti 1, Mestské časti 2 a Hájik. 
Mestská polícia Žilina disponuje 
tromi stanicami a dvomi miestami 
prvého kontaktu. 
 
 

 
 
Okrem bežného dohľadu nad verejným 
poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie 
úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné 
akcie, bezpečnostné opatrenia počas 
podujatí, monitorovanie verejných 
priestranstiev kamerovým systémom, 
odchyt zatúlaných psov, pôsobenie v oblasti 
prevencie atď. Neoddeliteľnou súčasťou 
činností je aj spolupráca so zložkami 
Policajného zboru, Integrovaného 
záchranného systému a orgánmi verejnej 
a štátnej správy. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naša práca v pulzujúcom meste 
 
 



Cyklohliadky 
 

Kynológia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Náborová kampaň 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prevencia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vzdelávanie súčasných, ale aj budúcich mestských policajtov zabezpečuje školiace stredisko. Okrem Žiliny zabezpečuje 

školu pre mestských policajtov aj mesto Nitra a Košice. 
 



 
Šport a relax, letný trojboj o pohár náčelníka 
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