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    Belo II., zvaný Slepý (* 1108/1110
- † 13. február 1141) bol uhorským
kráľom v rokoch 1131-1141, z rodu
Arpádovcov. Korunovaný za
uhorského kráľa bol 28. apríla 1131.
Podľa povesti z kroniky mesta stál pri
vzniku názvu nášho mesta Prešov,
keď raz zablúdil na lúke pod
Šarišským hradom zacítil peknú vôňu,
vôňu jahôd. Traduje sa, že sa chodil
na jahodách popásť, až raz  povedal
"nech tento vidiek sa volá Eperijes.“



JUDr. Pavel HAGYARI,
          primátor mesta

Milí moji kolegovia, mestskí policajti,

     bezpečnosť občanov a ich blízkych pri
vytváraní domova je jednou z najdôležitejších
priorít, ktorú občan pociťuje, z čoho vyplýva aj
najvyšší záujem, záujem mesta. Aby naše mesto
bolo bezpečné, aby sa občania v našom meste
cítili isto, aby tu bola garancia dodržiavania nielen pravidiel slušnosti, ale
aj zákonnosti. Som rád, že s takým kolektívom – môžem pokojne povedať
„mojich policajtov“, sa mi táto moja vízia bezpečného a čistého mesta
darí uskutočňovať. Samozrejme, že v histórii našej mestskej polície boli
aj obdobia, kedy sa hľadali najlepšie riešenia rôznych prípadov. Avšak z
malého dieťaťa vyrástla jedna z najlepších mestských polícii na
Slovensku. S jasnou predstavou  napredovania, s ochotou  vzdelávania sa,
s chuťou rešpektovania nových trendov a techniky. To všetko len s
jediným cieľom - skvalitnenia podmienok našich občanov v meste a jeho
návštevníkov, pri ktorom mestskí policajti podriaďujú všetko ochrane
života, zdravia a majetku občanov. Svedčí o tom ich plné nasadenie, ako
sme sa mali možnosť presvedčiť pri množstve mimoriadnych udalostí.
     Je známe, že okrem dohliadania na bezpečnosť, dbajú aj na dopravnú a
parkovaciu disciplínu, za čo niekedy nesú nevôľu niektorých našich
občanov. Práca na úseku prevencie a spolupráca s inými orgánmi,  je
pozitívne hodnotená a prináša svoje plody v podobe znižovania
kriminality a počtu priestupkov.
     Rád by som preto poďakoval za dobrú a kvalitnú prácu. Aby aj
občania pochopili, že policajt, to nie je strašiak, ale že je tu práve pre nás,
pre našu bezpečnosť. Budem však stáť pri Vás, na Vašej strane, lebo
viem, že Vaša práca je zodpovedná a náročná. Prajem Vám pri Vašej
ďalšej činnosti zdravie, chuť a ochotu pomáhať našim Prešovčanom, málo
nepríjemných situácii a veľa rozvahy pri ich riešení.

             S úctou Váš primátor



  Mgr. Ján ANDREJKO,
náčelník mestskej polície

Vážení spoluobčania, milí kolegovia,

     v trvaní organizácie sú určité pozastavenia, kedy môžeme hodnotiť,
plánovať a otočiť sa späť. Dvadsať rokov mestskej polície je významným
medzníkom jej existencie, ktorým môžeme smelo konštatovať, že je
vyspelá a dosiahla plnoletosť. Vyspelá nielen svojou veľkosťou, ale
hlavne rôznorodosťou činností, plnením úloh a povinností a plnoletá s
ohľadom na dĺžku obdobia, ktorým sa vyvíjala, formovala, zbierala
skúsenosti a nadobúdala nové vedomosti.

     Som hrdý na to, že som súčasťou našej mestskej polície už 20 rokov a
poznám začiatky, ktoré neboli vždy ľahké. Stál som pri jej zrode, tešil sa
z jej vzostupov, no prišli aj časy, ktoré neboli vždy ružové. Avšak
dôležitosť plnenia základnej úlohy mestskej polície - „Ochrana života,
zdravia a majetku občanov“ bola vždy prvoradou.

     V súčasnej dobe sa nám spolu s mojimi kolegami, či už v priamom
výkone služby alebo v administratíve, darí skvalitňovať našu prácu aj
neustálym vzdelávaním, ktoré je veľmi podstatné  ak chceme napredovať
a byť plne k dispozícii občanom a návštevníkom mesta. Chcem zdôrazniť,
že každá funkcia na mestskej polícii je dôležitá a je prepojená s ostatnými
funkciami. Všetci príslušníci mestskej polície pracujú takpovediac podľa
starého mušketierskeho hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ tak,
aby výsledkom ich spoločného snaženia bolo bezpečnejšie a kultúrnejšie
mesto.



     Prajem mestskej polícii to, čo sa praje všetkým dvadsaťročným: Veľa
úspechov v ďalších rokoch, veľa síl, zdravia, chuť niečo pozitívne
dokázať a byť najlepšou. Jej príslušníkom a zamestnancom prajem veľa
síl a ochoty pomáhať občanom. Prajem im málo nezodpovedných ľudí,
málo kritických situácii a ak nastanú, tak veľa rozvahy pri ich riešení.
V neposlednom rade chcem popriať zdravie, ktoré je prvoradé. U našich
príslušníkov sa začínajú na ich zdraví odzrkadľovať dlhé roky
zodpovednej práce v oblasti zabezpečenia verejného poriadku a určite ich
práca nie je tak ohodnotená ako u obdobných štátnych zložiek.  To už je
však na inú tému.

    Dvadsať rokov pôsobenia mestskej polície v našom meste oslávime
ako ináč, len zodpovednou prácou. Celkom na záver by som chcel
vyjadriť poďakovanie mojím kolegom a spoluautorom tejto publikácie
Slavomírovi Pavelkovi a Marekovi Procházkovi za ich snahu a
zozbieranie historických a súčasných faktov, ktoré viedli k zmapovaniu
mestskej polície v našom meste.

          S úctou Mgr. Ján Andrejko

pplk. Mgr. DUŠAN SABOL,
riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru Prešov.
    Pri príležitosti 20. výročia mestskej
polície  jej  prajem  ešte  dlhé  roky
pôsobenia v našom meste. Viem, že
policajná práca je náročná a zodpovedná
a je jedno či je to štátny, alebo mestský

policajt. Obe zložky musia svoju činnosť vykonávať tak, aby spokojnosť
bola na strane občana. Príslušníkom mestskej polície, našim kolegom,
želám mnoho síl a elánu pri  vykonávaní ich náročnej práce. Verím, že aj
počas nasledujúcich rokov sa bude spolupráca medzi našimi políciami
utužovať a ďalej rozvíjať.



ZZ HHIISSTTÓÓRRIIEE MMEESSTTSSKKEEJJ //OOBBEECCNNEEJJ// PPOOLLÍÍCCIIEE

     S prvými informáciami o existencii obecnej polície, ako o
organizovanom útvare sa stretávame v literárnych prameňoch z obdobia
starovekého Ríma. Takzvané mestské kohorty (cohortes urbanae) mali až
l 500 mužov, slúžili na udržiavanie poriadku vo vnútri mesta a podliehali
prefektovi. V stredoveku si  bohatšie mestá na tento účel platili mestských
žoldnierov.  Tí v čase mieru vykonávali poriadkovú službu v uliciach
miest. Uhorsko bolo stavovským štátom s dominantným postavením
šľachty. Celé územie Uhorského štátu bolo rozdelené na teritoriálne celky
- tzv. župy. Definitívnu podobu nadobudla Uhorská správa až po Rakúsko
- Uhorskom vyrovnaní. Župa tvorila správne územie, rozdelené na slúžne
okresy. Župe boli podriadené všetky mestá, ktoré sa  nachádzali v jej
obvode. Vo všetkých mestách s municipiálnym právom aj s mestským
magistrátom, boli zriadené „mestské polície.“

     Počas Rakúsko – Uhorska pôsobili ako ozbrojené zložky na
udržiavanie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany majetku. V
Uhorsku boli mestské a obecné polície organizované na základe
organizačných štatútov, vydávaných jednotlivými obcami alebo mestami.
Pôsobili pri obecných alebo mestských notárskych úradoch a okrem iného
vykonávali aj súdnu moc. V tom čase mestský  (obecný) policajt požíval
veľkú dôveru občanov i úctu a k tomu mal i patričnú autoritu.

     Ďalšie kompetencie týchto polícií upravovali rôzne zákony a
nariadenia, prideľujúce určité záležitosti do právomoci policajných
úradov - napr. živnostenský zákon, vodný zákon, veterinárny zákon a
pod.
     Mestská polícia mohla vydávať aj vlastné vyhlášky a nariadenia, tie
boli záväzné, ale len vtedy, keď boli obyvateľstvu zverejnené plagátom
alebo ústnym vyhlásením.

     Policajné úrady - mestské kapitanáty - boli súčasťou mestskej
samosprávy. Viedli ich policajní kapitáni, ktorí boli členmi mestských
magistrátov. Pracovníci – policajný kapitán, úradníci a mužstvo -
zabezpečujúci plnenie úloh kapitanátu boli platení mestským
magistrátom.



     V období počiatkov činnosť mestskej  ( obecnej ) polície v monarchii
spočívala vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách poburujúcich
obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa zdržovali bez povolenia v meste,
vystavovaním sprievodných listov na vyhostenie niektorých občanov z
mesta pre niektoré priestupky, povoľovaní tanečných zábav a ostatných
kultúrnych podujatí, vykonávali dozor nad hostincami, mali v
kompetencii prihlasovanie občanov na policajnom kapitanáte, zápisoch o
trestných priestupkoch, vydávaní obežníkov policajného kapitanátu,
prešetrovaní žiadostí o vystavenie služobných knižiek, o podpore v
starobe, prešetrovaní sťažností, vystavovaní svedectiev o zachovalosti.
Policajný kapitanát sa ďalej vyjadroval k žiadosti o stavebné povolenie na
stavbu obytných budov, hlásil výskyt nákazlivých chorôb, vystavoval
dobytčie pasy pri predaji dobytka, dozeral na opatrenia proti šíreniu
nákazlivých chorôb u dobytka, riešil sťažnosti na neoprávnené vyberanie
mýta, vydával potvrdenia o kontrole kvality mlieka a pod.
     K zvláštnostiam kapitanátov patrilo: zaisťovanie bezpečnosti dopravy,
ochrana verejnej mravnosti, dohľad nad verejnými zábavnými podnikmi,
dozor v divadlách, vystavovanie robotníckych preukazov, cestovných
pasov, evidencia obyvateľov a cudzincov, požiarna agenda.

Policajný kapitán bol považovaný za osobu, ktorá je „vždy v
službe“ a preto ho mal každý  bez ohľadu na funkciu a postavenie vždy
uposlúchnuť.
     Tieto zbory boli málo početné a ich prínos bol síce veľký no závisel,
resp. odvíjal sa od možností mestských pokladní a potrieb jednotlivých
miest.  Takýto  stav  v  obecných  -  mestských  políciách  trval  aj  počas
existencie tzv. „ prvej“  Československej republiky.  Medzi prvé právne
predpisy, ktoré upravovali činnosť polície patrila tzv. recepčná norma a to
zákon č. 11/1918 Zb., ktorým sa prevzal existujúci štátny aparát. Na
základe uvedeného zákona došlo k rozdeleniu pôsobnosti a výkonu
bezpečnostnej služby medzi tri zložky a to mestskú (obecnú) políciu,
štátnu políciu a četníctvo. Podstatný zásah do postavenia štátnej správy
priniesol zákon č. 64/1918 Zb. z. a. n. o mimoriadnych a prechodných
opatreniach a zákon č. 229/1920 Zb. z. a. n. o četníctve. Z hľadiska
územnej samosprávy dôležitým bol zákon Národného zhromaždenia č.
126/1920 Zb. z. a. n. o zriadení župných a okresných úradov v republike
Československej. Na základe princípu dvojkoľajnosti došlo k existencii a
oddelenia orgánov miestnej štátnej správy od orgánov samosprávy.



Organizované ozbrojené zbory zabezpečujúce
verejný poriadok na území dnešnej

          Českej a Slovenskej republiky

      Na území dnešnej Českej republiky a Slovenskej republiky bolo dňa
8.6.1849 zriadené četníctvo a to rozhodnutím rakúskeho cisára podľa
vzoru lombardského četníctva. Provizórny organizačný zákon  o četníctve
bol sankcionovaný 16.1.1850 a ministerským nariadením č. 51.503 zo dňa
16.7.1860  boli vyhlásené zásady o reorganizácii četníctva.
         Četníctvo môže byť dobovo charakterizované ako vojensky
organizovaný strážny zbor /súčasť armády/, určený predovšetkým k
udržovaniu verejného poriadku a bezpečnosti na celom území
Československej republiky. Četníctvo podliehalo Ministerstvu  vnútra,
avšak ako zložka vojensky organizovaná taktiež vojenským súdom a
vojenskému služobnému poriadku. Žandárstvo je označenie pre český
termín četníctvo. Aj v slovenskej odbornej či popularizačnej literatúre sa
často vyskytuje pomenovanie četník – četníctvo. Treba upozorniť, že
slovenčina termín četník nepozná, preto sa na Slovensku používalo
žandár – žandárstvo.  Služba u četníctva bola náročná, avšak četník sa
tešil pomerne vysokej spoločenskej prestíži a vďaka svojej vojenskej
organizovanosti a profesionalite tiež rešpektu zo strany obyvateľstva.
Generálnemu veliteľovi četníctva, ako najvyššiemu veliteľovi podliehali 4
zemské veliteľstvá v Prahe, Brne, Bratislave a Užhorode. Vzťahy, ktoré
existovali medzi četníctvom a mestskými kapitanátmi počas trvania tzv.
„prvej“ Československej republiky sú uvedené aj v knihe  „Dějiny policie
a četnictva“ od P. Macka a L. Uhlířa kde sa uvádza:   „Četníctvo  bylo
určeno k udržování pořádku na celém území republiky. V záležitostech
místní policie mělo být pouze nápomocno obcím a na záležitosti místní
policie pouze dohlížet. Výkon místní policie náležel do samostatné
působnosti obce.“
     Nevyhnutnosť dobrých vzťahov medzi obecnými políciami a
četníctvom vyjadruje aj citácia četníckej inštrukcie z roku 1923, kde sa v
§ 108 ods. 5  Četníckej služobnej inštrukcie upravenej výnosom
Ministerstva vnútra č. 47.446-13-23 zo dňa   13.7.1923 uvádza:
     „Vůbec má býti mezi četníky s jedné strany a starosty obcí jakožto i
jejich orgány s druhé strany vždy dobrá shoda, poněváč tím bude
nejlépe zaručená vzájemná pomoc, které obě strany potřebují.“ V roku
1937 četnícka stanica Prešov, ktorému podliehali:  Brestov, Kapušany,
Klembarok, Lemešany, Meretice, Prešov, Solivar, Široké, Veľký Šariš.



     Medzi ďalšie organizačné zložky patrili napríklad četnícke pátracie
stanice, četnícke pohotovostné oddiely, či četnícke letecké hliadky.
Zvlášť tak četnícke pohotovostné oddiely sa podieľali na ostrahe hraníc v
rámci stráže obrany štátu v rokoch 1937 – 1938.
     Dištinkcie a hodnosti četníctva boli veľmi podobné vojenským,
rovnako ako aj niektoré prvky uniformy, výzbroja a výstroja.

     Fotografie četníkov z tohto
obdobia sú pomerne vzácne.

Foto 1 – skupina četníkov pred
služobňou v Česku.

Foto 2 –
četníctvo –
nastúpené
oddelenie
v prilbách
/Česká
republika/

    V období  II. svetovej vojny dochádzalo k zoštátňovaniu všetkých
zložiek policajnej bezpečnostnej služby jednak mestskej (obecnej)
polície, štátnej polície ale aj četníctva. K tomuto procesu dochádzalo na
začiatku len v pohraničnom území, ktoré bolo ovládané henleinovcami,
ale následne aj na celom území Slovenska.



    Ešte pred oslobodením Československa vo februári 1945,
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie č. 6/1945,
ktorým boli staré žandárske a policajné organizácie rozpustené a ďalším
nariadením č. 7/1945 sa právne zakotvila Národná bezpečnosť na
Slovensku. Postavenie obecnej výkonnej polície, ktorá sa pričlenila k
Zboru národnej bezpečnosti, bolo oproti iným uniformovaním zborom
určitou zvláštnosťou. Obecná výkonná polícia bola platená mestom , ale
riadil ju štát. Vo veciach odborného výcviku podliehala veliteľstvu Zboru
národnej bezpečnosti. Postavenie bezpečnostného aparátu bolo dovŕšené
zákonom z roku 1948 o Národnej bezpečnosti, ktorý  obecné a mestské
polície zrušil.
     V období rokov 1948 – 1989 sa štátni aparátnici vo všetkých
oblastiach verejného života snažili o centralizáciu štátnej moci a preto aj
zodpovednosť za ochranu verejného poriadku v obciach a mestách
prevzali na seba a to prostredníctvom národnej resp. verejnej bezpečnosti.
Činnosť týchto poriadkových orgánov vyplývala z platnej právnej
legislatívy, avšak problematike kontroly nariadení obcí a miest bola
venovaná len okrajová pozornosť.
     Keďže obyvatelia miest a obcí ani prostredníctvom svojich volených
zástupcov v mestách a obciach nemali možnosť zasahovať do chodu
poriadkových orgánov, podstatnou mierou sa mestá a obce zaslúžili o
prijatie zákona Národného zhromaždenia č. 69/1967 Zb. o národných
výboroch, podľa ktorého mohli obce a mestá na zabezpečenie miestnych
vecí verejného poriadku, v rámci svojej pôsobnosti, zriaďovať Inšpekciu
verejného poriadku národného výboru.
     Spôsob a podmienky zriaďovania inšpekcie verejného poriadku
upravovalo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 18/1972
(novelizované nariadením vlády Slovenskej republiky č. 157/1982). V
uvedených nariadeniach vláda SR zakotvila úlohy a organizáciu Inšpekcií
verejného poriadku, platové pomery pracovníkov, ich rovnošatu,
oprávnenia ako aj povinnosti.
      Po celospoločenských zmenách v republike, Ústavným zákonom
Federálneho zhromaždenia č. 294/1990 Zb.; národné výbory a tým aj
Inšpekcie verejného poriadku boli zrušené. Dňa 6. septembra 1990
Slovenská národná rada zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
umožnila obciam (v zmysle § 19) zriadiť vlastný poriadkový útvar -
obecnú políciu.



     Po vzniku ČSR sa zákonom č. 28 Sb. Z. zo dňa 31.1.1928 o četníctve
doplňujú niektoré ustanovenia z roku 1920. Stále sa ale spomína, že sa
jedná vojenský organizovaný strážny zbor, ktorý je určený na to, aby
podľa jestvujúcich zákonných predpisov a podľa nariadení príslušných
štátnych útvarov udržoval v celom území štátu verejný poriadok a verejnú
bezpečnosť. Bol súčasťou armády. Postavenie a práva žandárstva pri
vykonávaní bezpečnostnej služby, jeho povinnosti a práva ako vojaka
upravoval zákon č.299 zo dňa 14.4.1920. Župnému veliteľstvu Prešov
podliehali okresy Bardejov, Giraltovce, Prešov a Sabinov.
     Predsedníctvo SNR uznesením č. 7/1945 Sb. Zo dňa 5.2.1945
rozhodlo v rámci povereníctva SNR pre vnútro zriadiť pre bezpečnostnú
službu organizovaný zbor  „Národná bezpečnosť“. Do obvodu veliteľstva
ZNB pre východ Slovenska v Košiciach patrili aj  Prešov.

       Prví z policajtov na
území mesta Prešov po
roku 1945. Po roku 1945
boli zákonom zrušené
všetky četnícke
/žandárske/  či strážnické
a podobné zložky a vzniká
jednotný Zbor národnej
bezpečnosti, ktorý mal
sídlo aj v Prešove.

    Zákon o národnej
bezpečnosti zo dňa 21.decembra 1948, č. 286 Sb. (ako sa píše v úvode
tohto zákona) je jedným z výsledkov februárového víťazstva pracujúceho
ľudu a ďalším krokom k výstavbe, zjednoteniu a upevneniu našej
ľudovodemokratickej národnej bezpečnosti.
     Bezpečnosť bola poplatná socialistickému zriadeniu a mnohé trestné
činy v histórii tej doby dnes vyvolávajú úsmev, napr. príživníctvo.



.       Slávnostná prísaha z roku 1952  a  1. zákon o národnej bezpečnosti
zo dňa 21.12.1948, č. 286 Sb., ktorý dnes slúži už len ako vtipné čítanie.



     Dejiny Mestskej polície v Prešove siahajú ďaleko do stredoveku. Na
území Prešova v jeho histórii bezpečnosť zabezpečovalo aj vojsko,
ktorého sa počas niekoľkých storočí vystriedalo mnoho. Samozrejme, že
existovali funkcie – niečo ako mestskí strážnici, ktoré však boli
kumulované napr. s funkciami hasičských hliadok.
     V stredoveku mali mestá spracované tzv. požiarno-policajné štatúty,
v ktorých sa vymedzovala povinnosť mať strážnu či hlásnu službu 24
hodín denne. Jej úlohou bolo upozorňovať občanov na požiarne
nebezpečenstvo a vyhlásiť požiar. Strážcovia na kostolných či radničných
vežiach vyhlasovali poplach trúbou, búchaním na jednu stranu zvona,
výstrelom z pušky, vyvesením červenej zástavy, v noci lampáše na tej
strane veže kde bolo nebezpečenstvo požiaru alebo útoku prichádzajúceho
vojska. Prešov mal takúto platenú strážnu hliadku už v roku 1498, ktorá
podliehala do kompetencie mestského kapitána.
     Mestský kapitán bol členom mestskej samosprávy. Plnil funkciu pre
„policajnú“ službu. Úlohou kapitanátu bolo udržať bezpečnosť mesta,
mešťanov, na trhu, pri chorobách /napr. pri cholere, aby bol  dodržiavaný
postup/ a iné úlohy. Kapitán mal k dispozícii mestských hajdúchov.

Výpisy z kroník mesta Prešov:

   Počas služieb Božích v meste zatvorili brány, aby nikto okrem ľudí,
ktorí mali povolenie od sudcu, nemohli opustiť mesto a museli sa
zúčastniť na službách v kostole. Mestskí strážmajstri dozerali, aby nikto
nemohol opustiť mesto.
     Ak boli sv. omše v kostole, museli byť zatvorené aj všetky krčmy,
vinárne a pivárne. Nik nesmel piť alkohol ani doma. Na to dozerala
mestská stráž, ktorá robila kontrolu vo vinárňach a pivárňach. Ak tam
niekoho našli v čase slúženia sv. omše, zatvorili ho do väzenia.

„Roku 1344 Ladislav KISS jednej noci idúc do Prešova, tam jednu
vydatú ženu zneuctil. Keď rodina napadnutej uražateľa hodlala lapiť,
aby spáchanú neúctu na ňom pomstila, tento sa do kláštora utiekol,
kam ho nemohli nasledovať, lebo by boli tým sami urazili v asylum a
panujúci mier. Praktický cieľ útočišťa väzol v tom, že bol
prenasledovaný pred prvým hnevom chránený a bolo času obapolne
uvažovať o compozicii, totiž o zadosťučinení, ktoré bolo panujúcou
zásadou trestného práva do tých čias, kým sa zločiny začali z úradu
prenasledovať.“



1. dokument, ktorý hovorí o tom, že na území mesta sa začalo riadne
vyšetrovanie za zabitie. /foto z kroniky mesta Prešov/

   „Roku 1507, Antona HRNČIARA pre cudzoložníctvo odsúdili na
sťatie hlavy a už aj kat sa dostavil na exekvovanie rozsudku, keď
Spišská Kapitula a župa Šarišská žiadali milosť pre delikventa, čo súd
aj povolil.“
     V roku 1519 mesto vybudovalo žalár, či posmešnú klietku, do ktorej
zatvárala „neposlušných“ mládencov. Tak zabránila, aby mládenci
„nevystrájali“.

  Martin GORTZ, veliteľ prešovskej stráže v roku 1687 bol členom
tribunálu, ktorý sa zišiel v januári 1687. Tribunál zvolal generál Caraffa
a jeho činnosť sa týkala Krvavého súdu – prešovských jatiek.
     V kronike mesta nachádzame štatistický údaj z roku 1779, v ktorom sa
uvádza, že v meste sa nachádza 89 úradníkov a verejných sluhov.
Predpokladáme, že v tomto údaji sú zahrnuté aj počty mestských
strážnikov.



     V roku 1831 kedy ľudí naháňala cholera a rýchlo sa šírila, urobil
magistrát mesta potrebné opatrenia, okrem iného aj tie, že určil po dvoch
mestských strážnikoch na hlavné ťahy vedúce do mesta. Ich úloha bola
pravdepodobne zamedziť vstup nakazených osôb do mesta.
     V roku 1853 prednosta stolice poslal prípis veliteľovi žandárom, aby
dom generálneho prokurátora Jána Hlaváča bol prispôsobený na
žandársku kasáreň. Veliteľstvo žiadalo vybudovať aj maštaľ pre 6 koní,
vykopanie studne a postavenie drevenej ohrady na promenáde.
     Polícia v 19. storočí mala aj za úlohu umiestňovať pouličných
žobrákov v dvoch izbách nemocnice a cudzích „vagabundoch“ mala
poslať do dediny odkiaľ pochádzali.
     Tak ako aj teraz boli na zabezpečenie bezpečnosti potrebné financie.
Údaje z kroník prezrádzajú skutočnosť, že v roku 1939 bolo na
bezpečnosť vyčlenených 929.800,- Sk čo je oproti roku 1938 nárast  o
50.100,- Sk. Samozrejme, že sa hľadali rezervy, aby sa výdavky ušetrili.
Dňom 1.1.1939 začalo svoju činnosť Policajné riaditeľstvo v Prešove pod
vedením Dr. Kolomana BIELICKÉHO, policajného riaditeľa. Umiestnené
v budove na ulici Sabinovskej 2, zvanej Koruna. Zaujímavosťou je
skutočnosť, že náklady asanácie znášalo mesto sumou 90.000,- Sk.
     Ďalší údaj z kroniky mesta nám hovorí, že dňa 13.7.1939 nariaďuje
Policajné riaditeľstvo jednosmernú premávku na Ul. Slovenská a Jarková
asi zhruba v tej podobe čo ju poznáme dnes. Zaujímavé je, že v dnešnej
dobe sa takéto rozhodnutie nerodilo ľahko a premávka sa absolútne nedá
porovnať s tou z roku 1939. No našťastie tieto jednosmerné ulice fungujú
v meste od roku 2006.
     Dnes sú sankcie, tak ako v minulosti za spáchané priestupky,
stanovené presne zákonom. Avšak v dnešnej dobe by sa s určitosťou
páchateľom nekalých činov asi nepáčili tresty uplatňujúce sa v minulosti,
napr. uvádzame historický text: „Trestný zákonník nemeckých miest
Horného Uhorska v XV. až XII. storočí bol veľmi prísny, tresty až
barbarské. Najčastejšie delikty boli: krádež, sprotivenie sa vrchnosti,
smilstvo, zabitie človeka a vražda, lúpežna vražda, urážka na cti,
cudzoložnictvo, vyskytlo sa aj strigôňstvo a kacírstvo. Medzi trestami
nachodime: odrezanie ucha, ruky, jazyka, za živa stiahnutie na kôl, za
živa spálenie, za živa odranie, napichnutie na ražeň, lámanie na kolese,
rozštvrtenie.“



  Obrazová príloha získaná zo zbierkového fondu
   dejín kapitalizmu Krajského múzea v Prešove

     V spolupráci s Mgr. Blahoslavom Lazoríkom z Krajského múzea v
Prešove sa podarilo z archívov dejín kapitalizmu vyhľadať materiál o
pôvode mestských policajtov na území mesta. Jedná sa o obdobie po 1.
sv. vojne a následného vzniku 1. Československej republiky v roku 1918.
Dokumenty /dočasná legitimácia, 2x policajná legitimácia, fotografie,
prilba, čapica, odznaky/  pochádzajú z rokov 1919 až 1929. Tieto
materiály mu osobne odovzdal v 70-tych rokoch 20. storočia p. Jozef
TUREK, ktorému tieto dokumenty patrili.
     Funkcia mestského kapitána bola významná už z historického
hľadiska, alebo samotnej dôležitosti, pretože v jeho kompetenciách bolo
prvoradé zabezpečovanie verejného poriadku v meste. Na obrázku je
doklad, ktorý hovorí, že takáto funkcia bola v našom meste aj v roku
1919. V tom čase mestský kapitán p. KOMKA /podpísaný ako hl. kapitán/
vydával dočasné legitimácie občanov žijúcich na území nášho mesta
Prešov.  Doklady boli vytlačené vo veľkom náklade a dopisovali sa do
nich ručne údaje občanov. Rok 1919 môžme datovať aj ako obdobie v
ktorom už existovala "mestská polícia". Nazdávame sa, že funkcia
mestského kapitána by sa dnes dala porovnať ku súčasnému pomenovaniu
náčelník mestskej polície.



     Veľmi vzácny 1. policajný preukaz, kde
sa spomína po dlhom historickom období
už aj samotné pomenovanie mestský
policajt. Dovtedy sa používali rôzne
pomenovania ako napr. vojaci, sluhovia,
mýtnici, hajdúsi, vartaši, úradníci, četníci,
žandári, strážnici, ktorí vykonávali
podobné činnosti ako v dnešnej dobe
mestskí policajti. Dátum 1. septembra
1926 sa datuje aj ako nástup p. Jozefa
TUREKA do zamestnania, kde v tejto
dobe bolo v Prešove pravdepodobne 7
mestských policajtov a mestský kapitán.

     Historické fakty okolo mestských policajtov od roku 1918 sú u nás
veľmi biedne a z fotografií sa nezachovalo skoro nič. Z Prešova sa
zachovalo  málo fotografií zo spomínaného obdobia. Táto pochádza z
roku 1926  a  bola vyhotovená v mestskom ateliéri a používala sa ako
pohľadnica. V tomto období sa spomína aj zaujímavé spojenie Mestská
tržná polícia. Fotografia prezrádza, že uniforma policajta bola podobná
uniforme hasiča.



    Svoju historickú hodnotu má aj doklad, že mestskí policajti patrili
neskôr aj do zväzu bezpečnostných orgánov v Československej republike

so sídlom v Prahe. Tento doklad bol
vystavený v Prahe dňa 1.1. 1929.



     Pre nás mestských policajtov má táto čiapka neopísateľnú hodnotu.
Predstavuje hmatateľný dôkaz histórie a začiatku existencie poriadkového
útvaru v našom meste. Patrila človeku, ktorého si dovolíme dnes označiť

ako nášho kolegu mestského policajta z Prešova. Na spoločnej fotografii,
ktorá je na predchádzajúcej strane stojí vpravo hore p. Jozef Turek.
Odznak s erbom mesta Prešova na čapici (erb mestu venoval v r. 1558
Ferdinand I.) sa používal aj na pečiatkach. Pečiatky sú z roku 1922, tú
vľavo používala mestská polícia a druhú starosta mesta.



* POLICAJNÉ ODDELENIE – ÚRADU STAROSTU MESTA PREŠOVA

     K výstroji patrila aj policajná
prilba s detailným prepracovaním.
Na rozdiel od čiapky, kde bol
pozlátený odznak sa na prilbe
nachádzajú prvky v striebornom
prevedení. Prilba vážila približne
pol kilogramu.



     O existencii mestskej polície vypovedajú aj ďalšie listiny či už priamo
alebo nepriamo dokazujúce jej fungovanie.
     Z programu Mestského divadla v Prešove, ktoré prezentovalo
predstavenie miestneho odboru „Matice Slovenskej“ a „ŽIVENY“
veselohru v troch dejstvách DROTÁR, hranú 14. a 15.decembra 1929
a jej vyúčtovania sa dozvedáme, že medzi výdavky na toto predstavenie
bola zahrnutá suma 70,- Kčs zaplatená polícii za udržanie verejného
poriadku  a zároveň aj suma 20,- Kčs za Požiarnopolicajnú službu pri
skúškach.
     Vo vestníku mesta Prešova z roku 1942 je uvedená výročná správa
predkladaná vládnym komisárom mesta Prešov (č. 7.586/I/1942) v ktorej
sa spomína:
     „Výročná zpráva o účinkovaní samosprávy mesta Prešova v roku 1941
Prednosta: Štefan SABOL, mestský komisár – tajomník mesta.
Pridelení zamestnanci : 4 úradníci, 7 kancelárskych zamestnancov,
1 policajný strážmajster a 11 strážnikov, 4  poľní hájnici, 5 pôrodných
asistentiek a 7 zriadencov.“
     „Mestská polícia dostala na vyšetrenie najrozličnejších okolností
4.210 spisov. Podala 214 priestupkových oznámení. Na postrkovej
stanici (záchytná izba pre osoby pod vplyvom alkoholu) mala 924
hnancov (opitých osôb). Vyslala asistenciu 12 jarmokov. V tejto funkcii
zakročila 28 krát. Tržné zprávy boly vydané 214 krát. Do evidencie
právoplatných trestov bolo zaznačených 18 prípadov. V evidencii prijatí
do dom. sväzku mesta Prešov mala policia 57 záznamov. V evidencii
udelených štát. občianstiev bolo 45 prípadov. Strata domovského práva
1 prípad. Na odber lúhového kameňa sa prihlásilo 800 osôb. Do
evidencie lekárov pribudli dvaja noví. V evidencii mláťacích bolo 14
záznamov. Nových lekárni a drogérii poznačilo sa 10. V evidencii
zamestnávania sa cudzincov bolo 34 prípadov kladne vybavených a 50
odmietnutých. V evidencii povolených stavebných povolení bolo 130
prípadov. V evidencii živnosti pribudlo 250 nových živností. V evidencii
priezvisk bolo poznačených 106 zmien. Rybárskych lístkov bolo
vydaných 118. Štát. občianstvo podľa zák.č.255/1939 nadobudlo 28
osôb. V evidencii Židov bolo zaznamenaných 480 takých prípadov,
v ktorých žiadosti o udelenie štát. občianstva boly zamietnuté. Pre
sbieranie milodarov bolo vydaných 31 povolení, na podomový obchod
68 povolení. Občianskych legitimácií bolo vydaných 9.“



     Nahliadnuť do svojej osobnej zbierky nám dovolil  Ing. Andrej Petruš,
prešovský novinár a historik, ktorý má vo svojom archíve aj
„Organizačné a penzijné stanovy mesta Prešova“  zo dňa 28.11.1925,
kde sa uvádza „že všetky usporiadania týchto vstúpia do života dňa
1.1.1926.“
     V §82 sa uvádza kapitola pod názvom „Policajné oddelenie“ a z neho
uvádzame nasledujúce:
     „Policajné oddelenie pod vedením policajného prednostu vykonáva,
políciu tržnú, jarmočnú, poľnú a požiarnú, nakoľko jednotlivé čiastky
nespadajú do pôsobnosti štátnych orgánov.“
     Do okruhu policajného oddelenia patrilo vybavovanie nasledujúcich
záležitostí, z ktorých vyberáme:

- starali sa o život a zdravie, pôsobili pri nešťastiach, starali sa o
opatrenia proti nákazlivým chorobám

-- prevádzali dozor nad osobami z trestníc podmienečne
prepustených a  dozor nad tulákmi

-- udržiavali poriadok na trhoch a jarmokoch, prevádzali dozor nad
osvetľovaním mesta

-- starali sa o ubytovanie vojska pri prechodnom ubytovaní a starali
sa o ich záprahy

-- viedli evidenciu o chudobných, chorých, telesne postihnutých a
opustené siroty

-- pochovávali neznáme osoby, snažili sa o vypátranie majiteľov
zablúdených zvierat

-- preskúmavali aspoň raz do roka všetky domovy (zvlášť povaly)
a dozerali, aby kominári riadne komíny čistili

-- dozerali nad čistotou v krčmách, starali sa o zamedzenie  požiarov
-- starali sa o poriadok na uliciach, cestách, a viedli evidenciu

o automobiloch
-- policajné oddelenie vybavovalo všetky práce spojené s agendou

nezamestnanosti a sprostredkovania práce

     V poslednom bode číslo 31 sa uvádza, že Policajné oddelenie „vôbec
vykonáva všetky veci policajného rázu, ktoré do pôsobnosti mesta patria
a neni sú zadané do odboru pôsobnosti štátnych orgánov.“



     Fotografia z archívu Ing. Andreja Petruša, pochádza z roku 1939 na
ktorej sú mestskí policajti nastúpení pred budovou Čierneho orla. Na
fotke hore, štvrtý zľava, stojí Koloman ANDREJKOVIČ a vieme
identifikovať, že na snímke je aj Jozef TUREK. Pri porovnaní oboch
fotografií mestských policajtov je poznať, že niektoré osoby sú na fotkách
totožné.

     Okrem peknej rovnošaty mali mestskí policajti aj veľmi slušnú
výzbroj, do ktorej patrili malé guľové zbrane, obušky a mestský kapitán
mal dokonca aj šabľu. Na uniforme je vidieť, že pod ľavým vreckom mali
označenie (pravdepodobne číslo) a na ľavom rukáve svoju policajnú
hodnosť.



......DDÔÔVVOODDYY OOBBNNOOVVEENNIIAA OOBBEECCNNÝÝCCHH AA MMEESSTTSSKKÝÝCCHH PPOOLLÍÍCCIIII
Na základe udalostí roka 1989, kedy u nás nastali spoločenské zmeny

sa vytvorila počiatočná eufória s možnosťou slobodne konať a žiť. Na
druhej strane tieto novovytvorené podmienky u nás priniesli nielen
pozitíva, ale na škodu veci aj negatíva, z ktorých jedno z najdôležitejších
bol aj nárast kriminality a inej protispoločenskej činnosti nebezpečnej pre
mladú začínajúcu demokraciu. Nezanedbateľným javom bola aj
skutočnosť, že priestupky definované v novovzniknutom zákone
č.372/1990 Zb. o priestupkoch zaznamenali neúnosný nárast. Vtedajšia
zložka "Verejná bezpečnosť" neskôr "Policajný zbor" bola zavalená
menšími či väčšími riešeniami nielen trestných činov, ale v neposlednej
miere aj priestupkov. Po vytvorení samospráv a daní obciam možnosť
založiť si vlastný poriadkový útvar pôsobiaci na území toho ktorého
mesta, resp. obce, ktorý by zabezpečoval obecné veci verejného poriadku,
ochranu životného prostredia a plnil by úlohy vyplývajúce mu zo
všeobecne záväzných právnych noriem mesta a iných všeobecne
právnych predpisov. Mesto Prešov, ako jedno z prvých miest vytvorilo
mestskú políciu a to dňa 15.4.1991 prijatím uznesenia mestským
zastupiteľstvom o vytvorení mestskej polície a vymenovaním prvého
náčelníka mestskej polície mestským zastupiteľstvom, ktorým bol p. Ing.
Marián OČKOVIČ.  Mestské a obecné polície sú podriadené výlučne
samospráve. Začiatky mestskej polície boli ťažké, nielen z dôvodu
absencie príslušných zákonov a interných smerníc upravujúcich
organizáciu a chod tohto orgánu, ale aj z dôvodu organizačných zmien a v
neposlednej miere o nedôvere občanov k novovzniknutej mestskej polícii.
Pomaly sa však situácia obracala k lepšiemu a to kvalitnou a
zodpovednou prácou príslušníkov a zamestnancov mestskej polície, ktorá
viedla k získavaniu si dôvery občanov mesta. K tejto situácii postupne
napomohol prvý zákon  č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý definoval
a určoval podmienky práce mestskej polície. K lepšej činnosti napomohli
taktiež novelizácie zákona o obecnej polícii, najmä posledná z roku 1999,
kde sa vytvorili podmienky na skvalitnenie práce a v neposlednom rade
na získanie si väčšieho rešpektu zo strany občanov a návštevníkov mesta.
Čas ukázal, že mestská polícia má po dvadsaťročnom pôsobení v našej
spoločnosti nezastupiteľné miesto pri vytváraní podmienok pre lepší a
najmä bezpečnejší život v meste pre jeho obyvateľov a návštevníkov.



Uznesenie
číslo

3/1991,
ktorým
vznikla
Mestská
polícia
Prešov.

Nastúpili v prvom roku pôsobenia MsP:

1.4.1991   - Očkovič Marián, Gróf Gejza, Langerová Iveta, Babuščák
                   Vladimír, Hiroš Alexander, Husovský Jozef, Sabol Peter
1.8.1991   - Krupa Ján, Olejník Imrich
12.8.1991 - Andrejko Ján, Markuš František
2.9.1991   - Compeľ Peter, Zimermanová Eva
1.10.1991 - Trojanovič Peter, Jenčová Jana, Fečová Anna, Dudňák Jozef,
                   Stankoven Albert, Leľová Jana, Petro Miloslav, Florek Jozef,
                   Krivánek Štefan



......NNÁÁČČEELLNNÍÍCCII MMEESSTTSSKKEEJJ PPOOLLÍÍCCIIEE

   Počas existencie nášho
poriadkového útvaru sa v riadiacej
funkcii vystriedali štyria náčelníci:

1991 – 1992
      Ing. Marián OČKOVIČ

     Jeho pôsobenie ako  náčelníka
bolo krátke. Aj napriek tomu dokázal
v prvom roku riadiť organizáciu,
ktorá bola pre občanov veľkou
neznámou a dal mestskej polícii
impulz k ďalšiemu rozvoju a
činnosti. Začínal so šiestimi
pracovníkmi mestskej polície - Gejza
Gróf, Peter Sabol, Vladimír
Babuščák, Iveta  Langerová, Alexander Hiroš, Husovský Jozef.

1992 – 2000
JUDr. Anna HRUSTIČOVÁ

     Počas trvania jej funkčného
obdobia sa mestská polícia
vymodelovala na moderný
poriadkový útvar s budovaním si
rešpektu u občanov. Za jej pôsobenia
sa mestská polícia masívne rozšírila o
48  nových  policajtov   a  zároveň sa
zaslúžila o zriadenie nových
pracovísk mestskej polície na
Majakovského ulici, resp.
Sabinovskej a sídlisku Sekčov.
V roku 2000 sa zriadil prvý
kamerový systém, a bola prvou ženou

vo funkcii náčelníčky v  novodobej histórii obecných a mestských polícií
na Slovensku.



  2000 – 2007
  JUDr. Ján PAVLOVSKÝ

     Úspešne pokračoval v realizácii
modernizácie mestskej polície,
rozširovaní  kamerového  systému,  v
zvyšovaní odbornej úrovne
príslušníkov a neposlednom rade v
skvalitneniu práce na úseku
služobnej kynológie. Počas jeho
pôsobenia sa MsP rozšírila o 14
mestských policajtov.

  2007 – súčasnosť
 Mgr. Ján ANDREJKO

     Po nástupe do funkcie
pokračoval v modernizácii a
rozširovaní mestskej polície, čím
nadviazal na prácu svojich
predchodcov. Počas jeho pôsobenia
sa zriadili chránené dielne, kde
pracujú zamestnanci so zníženou
pracovnou schopnosťou na pozícii
operátor  kamerového  systému.  Na
území mesta sa rozšíril kamerový
systém, zriadil sa pult
centralizovanej ochrany, obnovil sa
vozový park, začalo sa vzdelávanie
príslušníkov a rozšírili sa aktivity v

oblasti prevencie kriminality. Od roku 2007 je prezidentom Združenia
náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, kde sa svojimi
aktivitami snaží spolu s prezídiom združenia zlepšiť a skvalitniť
podmienky príslušníkov obecných a mestských polícii, ako aj zvyšovať
profesionálnu úroveň obecných a mestských polícii.



ZZDDRRUUŽŽEENNIIEE NNÁÁČČEELLNNÍÍKKOOVV OOBBEECCNNÝÝCCHH AA MMEESSTTSSKKÝÝCCHH
PPOOLLÍÍCCIIÍÍ

     Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii (ďalej len
„združenie“) vzniklo na základe potreby zastrešenia obecných a
mestských polícii, obhajoby ich záujmov nielen v profesionálnej oblasti,
ale aj v oblasti sociálnej. Vzniklo v roku 2001 iniciatívou zanietených
ľudí, ktorí mali praktické skúsenosti v riadení obecných a mestských
polícií. Prvým prezidentom združenia bol Ing. Ľubomír MARIOVIČ.
Aktivity združenia sa markantne dotýkajú hlavne legislatívnej oblasti, kde
sa pripomienkovaním návrhov zákonov snaží stáť na strane obecných a
mestských policajtov, zlepšovať im pracovné podmienky a v
neposlednom rade v posledných rokoch činnosti združenia o presadenie
zákona, ktorý by riešil sociálnu oblasť zabezpečenia obecných a
mestských policajtov a tým ich postavil na roveň obdobných zložiek.
     V súčasnej dobe z celkového počtu 165 obecných a mestských polícií
v Slovenskej republike je v združení zaregistrovaných 105 obecných a
mestských polícií. To svedčí o skutočnosti dobre vykonávanej práce.

     Súčasný prezident združenia, Mgr. Ján ANDREJKO je súčasťou
združenia od jeho vzniku. Bol pri prvej ustanovujúcej schôdzi, od vzniku
do roku 2006 pôsobil ako predseda Regionálnej sekcie Prešovského kraja
a v roku 2006 na VI. sneme združenia bol zvolený za jeho prezidenta. V
roku 2010 bol opätovne snemom potvrdený vo svojej funkcii prezidenta.
Do práce v združení spolu s kolektívom obdobne jemu zanietených
kolegov z iných mestských polícii vkladajú značnú časť svojich
odborných vedomostí bez nároku na odmenu.

     Konštatujeme, že vznik a činnosť takejto organizácie obecní a mestskí
policajti len privítali. Do doby vzniku sa jednotlivé polície doslovne hrali
len na „svojom piesočku“. Až činnosťou združenia došlo ku koordinácii a
plánovaní jednotlivých krokov a k realizácii dovtedy ani len
nevyslovených nápadov. Združenie taktiež plní aj funkciu tzv. morálneho
ocenenia príslušníkov obecných a mestských policajtov. Každoročne
odmeňuje svojich najlepších príslušníkov na základe návrhov
jednotlivých krajských regionálnych sekcií čestnou medailou združenia a
čestným uznaním za čin hodný zreteľa.



     Prezident Slovenskej republiky Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
ocenil pamätným diplomom a medailou dnes už náčelníka Mestskej
polície v Prešove Mgr. Jána Andrejka za odborný  a profesionálny
prínos vo veciach zabezpečovania verejného poriadku a  boja proti
kriminalite.

     Združením obecných a mestských
polícií boli ocenení aj príslušníci
z Prešova, konkrétne pán Štefan
Molitoris, veliteľ pracoviska Jarkova,
za zodpovedné plnenie zverených
úloh v oblasti riadenia príslušníkov
MsP.
     Ďalším oceneným bol Mgr.
Ľuboš Gajdoš, ktorý si ocenenie
prevzal za záchranu života topiaceho
sa muža v rieke Torysa. Na
slávnostnom zasadnutí MsZ v
Prešove odovzdal primátor mesta
Pavel Hagyari laureátom Ceny mesta
Prešov za rok 2007 prestížne
ocenenie  aj  policajtovi Ľubošovi
Gajdošovi /na snímke vľavo/.



OOBBRRAAZZOOVVÉÉ PPRRÍÍLLOOHHYY SS PPOOPPIISSOOMM

Roky 1991 až 2009

     Jedna z prvých fotografií mestských policajtov z roku 1991.
Pracovisko na  Floriánovej ulici, na snímke je kancelária náčelníka a
zároveň aj miestnosť kde sa konali ranné či poobedňajšie rozdelenia,
vtedy ešte pracovníkov mestskej polície. Už v tom čase sa začalo

pracovať na dve
smeny, čo v podstate
vydržalo až dodnes.

     1. odznak sa začal
používať od roku
1991 do roku 2005,
druhý sa používa od
r. 2005 doposiaľ.



      V roku 1992 sa MsP nachádzala v priestoroch na  Floriánovej ulici,
kde sa dnes nachádzajú
verejné sprchy či
záchody.

    Na snímke súčasný
náčelník a jeho zástupca.

Zabezpečovanie
verejného poriadku na
kultúrno -  spoločenských
akciách mesta /DJZ
september r. 1991/

     V roku 1994 sa
rozšíril vozový
park o ďalšie
vozidlá / 2x
Favorit, Opel /

Pracovisko
Levočská 5.



    V začiatkoch fungovania sa MsP mohla popýšiť aj  vozidlom zn.
NIVA, ktoré bolo aj prvým označeným vozidlom na MsP /r.1993/

    V roku 1994 spĺňala výstroj mestského policajta celosvetový štandard
a bola vzorom pre ostatné aj novovznikajúce obecné a mestské polície.



      Pracovisko Sekčov si
udržiavalo  tradíciu  a    na
Jána usporadúvalo športovo
- brannú akciu celého
pracoviska, kde sa  varil aj
guľáš. Fotka z akcie konanej
v roku 1998.

  Otvorenie mestského kamerového systému dňa 6.11.2000 za prítomnosti
primátora Ing. Juraja Kopčáka a náčelníčky JUDr. Anny Hrustičovej.



     Fotografia z ďakovacej
slávnosti primátora mesta
ku 10. výročiu vzniku
MsP. Vpravo stojí
"posledný z mohykánov"
Peter Sabol, ktorý je pri
mestskej polícii od samého
začiatku až dodnes.

     Operačné a kamerové
stredisko v starých
priestoroch na Jarkovej ulici
/r. 2006/. Na snímke vtedy
ešte operačný pracovník
Peter Compeľ, dnes jeden z
veliteľov pracoviska Jarková.

     MsP sa počas svojej
činnosti zúčastňuje na
rôznych športových
akciách. Na snímkach
volejbalový turnaj v Snine
/r. 2000/, kde sme spoznali
premožiteľa až vo finále.

     Futbalový turnaj
organizovaný Hasičským
zborom Prešov, ktorý sa
konal v Ľuboticiach /r. 2009/,
kde sme sa umiestnili na
peknom treťom mieste.



     Veľkými úspechmi sa môžu popýšiť aj mestské policajtky Julka
Galdunová a Janka Cvancigerová /tretia a štvrtá zľava/, ktoré na
streleckých pretekoch u nás, ale aj v zahraničí získali niekoľko
významných ocenení.

     Naše mestské policajtky dokázali na streleckých súťažiach  poraziť aj
majsterky v streľbe zo Slovenska, Česka či  Poľska. Na fotografiách sú
zachytené momenty z medzinárodnej súťaže, ktorú organizoval ÚZVJS
Prešov za účasti družstiev a jednotlivcov zo Slovenska, Česka, Poľska
a Maďarska. Dejiskom bola  strelnica Pod Bikošom.



Súčasnosť

      Operačná miestnosť na Jarkovej ulici, kde sa nachádza aj kamerové
stredisko. Takto vybavené pracovisko sa nachádza aj na pracovisku

Sekčov, kde je taktiež
kamerový systém. /r. 2011/

     Vozový park mestskej polície v roku
2011 pozostáva zo siedmych vozidiel a
dvoch malých motocyklov.



    Odchyt túlavých
zvierat do roku
2007 vykonávala
mestská organizácia
Technické služby.
Od roku 2007
vykonávajú odchyt
príslušníci MsP.
/r. 2010, pracovisko
Sabinovská/

     Prevencii sa venuje
príslušník mestskej polície
Slavomír  Pavelka  už  od
roku 1999. Prvými
spúšťačmi boli legislatívne
zmeny, otázky riešenia
prevencie  a  u  nás  aj
prípravy na zriadenie
kamerového systému.



     Na fotografii mestský policajt Ľudovít Amrich pri prezentačnej akcii
na ZŠ Kúpeľná.

   Služobná kynológia
patrí  k  MsP  už  od
roku 1997. Na
snímke psovod Jozef
Jurko /r. 2011/

     Jednou z činností
je aj zabezpečovanie
verejného poriadku
na futbalových

zápasoch 1.FC Tatran Prešov, alebo iných kultúrno - spoločenských
podujatiach v našom meste, kde je potrebné zabezpečiť verejný poriadok.
Významná je aj prezentácia ukážok práce kynológov na školách a účasť
na súťažiach v poslušnosti štvornohých pomocníkov.



     Výstroj a  výzbroj mestskej polície sa počas pôsobenia menila.
Pôvodne bola rovnošata policajta vo vyhotoveniach bielej košele s
modrými výložkami a čiernymi nohavicami. Pri nepriaznivých
podmienkach sa používala čierna kožená bunda. Zákonom č. 319/1999 sa
zjednocuje uniformovanosť príslušníkov obecných a mestských polícii,
do tejto doby si určovali obecné a mestské polície rovnošatu sami.

     Mestská polícia
sa zúčastňuje na
rôznych akciách a
pomoci občanom
mesta. Tak tomu
bolo aj v roku
2010 pri
povodniach na
ulici Pod
kamennou baňou
či iných častiach
mesta.



        Doba pokročila
a v súčasnosti disponuje
mestská polícia aj
niekoľkými protiúderovými
kompletmi, ktoré sú
využívané na podujatia so
zvýšeným rizikom
nebezpečenstva /r. 2010/.

     Nášivka mestskej polície /rukávový znak/, prvá sa používala od vzniku
MsP do roku 1999. Od 1.1.2000 zákon upravuje rovnakú formu znaku
pre všetky mestské polície. Znaky sa medzi políciami líšia vo vyobrazení
erbu a názvu mesta.



OORRGGAANNIIZZÁÁCCIIAA MMEESSTTSSKKEEJJ PPOOLLÍÍCCIIEE

            Zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

§ 4
Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím
na rozsah jej úloh.

§ 5
(1) Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú
zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
(2) Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba,
staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na
plnenie úloh obecnej polície.
(3) Príslušník obecnej polície skladá sľub tohto znenia: "Sľubujem, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce a jej
obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy."

§ 6
(1) Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä
a) organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
b) podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí
verejného poriadku a o výsledkoch činnosti obecnej polície; o závažných
udalostiach ho vyrozumie okamžite,
c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru,
orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného
prostredia a inými orgánmi,
d) predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej
polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,
f) podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi
príslušníkov obecnej polície,
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
   (2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený
príslušník obecnej polície. V obciach, kde je to účelné, môže obecné
zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť funkciu stáleho zástupcu
náčelníka.



      Mestskú políciu v Prešove riadi náčelník Mgr. Ján ANDREJKO.  Jeho
zástupcom je Mgr. Imrich OLEJNÍK. Užšie vedenie mestskej polície
dopĺňajú Mgr. Roman SCHOLTZ, vedúci oddelenia objasňovania
priestupkov a vybavovania sťažností a petícii od občanov a Michal
ŠENITKA, vedúci oddelenia materiálno – technického zabezpečenia.

     Mestská polícia disponuje troma pracoviskami, jedným hlavným a
dvoma vysunutými pracoviskami.
Hlavné pracovisko Jarková ulica č. 24
Vysunuté pracovisko Justičná ulica č. 15
Vysunuté pracovisko Sabinovská ulica č. 51

     Okrem základných činností zabezpečuje mestská polícia aj nasledujúci
okruh ďalších činností:
• Objasňovanie priestupkov
• Kamerový a monitorovací systém t. j. 17 kamier (centrum mesta,
            sídlisko ŠVÁBY a  SEKČOV)
• Chránená dielňa
• Služobná kynológia
• Odchyt túlavých zvierat
• Odťahovanie motorových vozidiel
• Tiesňová linka 159
• Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
• Projektová činnosť
• Kontaktné miesto pomoci deťom

Budúcnosť mestskej polície - plány:
• presťahovanie  pracoviska z ulice Sabinovská na Sídlisko III
• rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému na Sídlisko III
• zriadenie chránenej dielne
• zriadenie pultu centralizovanej ochrany - PCO
• ostraha majetku mesta prostredníctvom PCO
• spolupráca s inými obcami



PRÍSLUŠNÍCI A ZAMESTNANCI MSP KU DŇU VÝROČIA

Mgr. Ján Andrejko - náčelník mestskej polície
- prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR
Mgr. Imrich Olejník - zástupca náčelníka
Mgr. Roman Scholtz  - vedúci oddelenia objasňovania priestupkov
Michal Šenitka -  vedúci oddelenia MTZ

referentky na MsP - Ľuboslava Pavúková, Jana Samseliová,
                                 Eva Dobrovičová,  Zdenka Jenčová

Bc. Róbert Fabišík - mestský policajt – objasňovateľ priestupkov
Bc. Anna Fečová - mestská policajtka – objasňovateľka priestupkov
Bc. Jana Jenčová - mestská policajtka – objasňovateľka priestupkov
Ing. Marek Varga - mestský policajt – objasňovateľ priestupkov

Pracovisko MsP Jarková  24
Štefan Molitoris - veliteľ pracoviska, Jarková
Peter Compeľ - veliteľ pracoviska, Jarková

Ľudovít Amrich - mestský policajt
Ján Arvay - mestský policajt
Mgr. Jana Bardovičová - mestská policajtka
Mgr. Ľubomír Bednár - mestský policajt
Marek Belinský - mestský policajt - operačný pracovník
Ladislav Botko - mestský policajt
Peter Ferenc - mestský policajt
Marián Figula - mestský policajt
Bc. Júlia Galdunová - mestská policajtka
Mgr. Juraj Goga - mestský policajt
Peter Ivanecký - mestský policajt
Róbert Lacko - mestský policajt
Lívius Lovás - mestský policajt
Marek Lukáč - mestský policajt
Ing. Vincent Korinok - mestský policajt - operačný pracovník
Ing. Ján Krupa - mestský policajt - operačný pracovník
Marek Marcinko - mestský policajt
Vladimír Mihaľo - mestský policajt



Ján Michňák - mestský policajt
Rastislav Procházka - mestský policajt
Ján Stejskal - mestský policajt
Maroš Straka - mestský policajt
Ing. Igor Suchár - mestský policajt - operačný pracovník
Miroslav Šingľár - mestský policajt
Peter Tkáčik - mestský policajt
Stanislav Volanský - mestský policajt
Jozef Žonda - mestský policajt

Pracovisko MsP Sabinovská 51
Ing. Peter Trojanovič - veliteľ pracoviska mestskej polície, Sabinovská

Bc. Jozef Babinčák - mestský policajt - operačný pracovník
Adrián Budai - mestský policajt
Martin Frišnič - mestský policajt
Peter Guľaša - mestský policajt
Mgr. Anton Kačmár - mestský policajt - operačný pracovník
Pavol Leško - mestský policajt
Jozef  Piroh - mestský policajt
Ján Majirský - mestský policajt
Martin Maňkoš - mestský policajt
Stanislav Onofrej - mestský policajt
Patrik Radačovský - mestský policajt
Peter Sabol - mestský policajt - operačný pracovník
Mgr. Michal Semančík - mestský policajt
Vladimír Vaník - mestský policajt - operačný pracovník

Pracovisko MsP Justičná 15
Bc. Ladislav Kmec - veliteľ pracoviska mestskej polície, Justičná

Peter Andraščík - mestský policajt - psovod
Bc. Marek Bardovič - mestský policajt
Viliam Cangár- mestský policajt
Jana Cvancigerová - mestská policajtka
Viliam Fiľakovský - mestský policajt - operačný pracovník
Mgr. Ľuboš Gajdoš - mestský policajt
Imrich Ivan - mestský policajt - operačný pracovník



Jozef Jurko - mestský policajt - psovod
Peter Jutka - mestský policajt - operačný pracovník
Ľuboslav Lacko - mestský policajt
Peter Kakaščík - mestský policajt
Mgr. Jaroslav Kubík -  mestský policajt
František Markuš - mestský policajt - psovod
Peter Ňakat - mestský policajt
Marek Sabol - mestský policajt
Rastislav Seman - mestský policajt
Henrich Sorger - mestský policajt - psovod
Stanislav Štofko - mestský policajt - operačný pracovník
Slavomír Zusko - mestský policajt
Radovan Žovinec - mestský policajt

Slavomír Pavelka - mestský policajt – objasňovateľ priestupkov -
prevencia kriminality
Bc. Marek Procházka - mestský policajt – prevencia kriminality –
kamerový systém

Zamestnanci chránenej dielne MsP:
Pracovisko Jarková:
Gumanová Monika
Ing. Hanzély Ján
Hlipala Mikuláš
Hvizdošová Jozefína
Sciranka Emil
Mgr. Vrana Ján
Mydlarčík Marián
Imrich Miroslav
Pracovisko Justičná:
Fuchs Imrich
Hudák Anton
Nemčíková Marta
Olejárová Marianna
Schlosser Miroslav
Uhľár Vladimír
Žibrita Ján
Mendelová Anna



VVÝÝRROOČČNNÁÁ RRÝÝMMOOVVAAČČKKAA

ŇŇEEVVEESSTTAA NNAA VVIIDDAAJJ
//DDVVAADDSSAAŤŤ RROOKKOOVV MMEESSTTSSKKEEJJ PPOOLLIICCIIEE PPRREEŠŠOOVV//

Dňeś kuśčik zaripem do našeho mesta,
bo tam na uradze jest šumna ňevesta.

Ma už svojo roki – dvacec – mama mija!
Samostatna zložka – meska poľicija.

Pred dvacec rokami prave vof apriľu,
zriadzilo nam mesto mesku policiju.

Policiju novu, ňe taku na spjatek,
žebi v našim mesce robila porjadek.

Češke buľi roki po revoluciji,
každi chcel ohuric vof demokraciji.

Každi chcel ohuric, viňiknuc vof prave,
ňikeho ňesralo co pes ňechal v trave.

Anarchija všadzi a i vlada chora,
ňebula od štatu ňijaka podpora.

Dajak nas ňebraľi, iba nas zriadziľi,
žebi tim zakonom zadosc učiňiľi.

Mi na to kukaľi, dze chto, jak śe sprava,
šak i vof Prešove bula samosprava.

Postupňe sme išľi, hľedaľi pismenka,
schvaľiľi zakoni a i vezedenka.

Dňeśka už zakoni pribite na sceňe,
a už ňebereme šicko vistrašeňe.

Zname už posudzic, ňemac smutek v
hlave,

co občan Prešova potrebuje prave.

Zname mu poradzic, ket ho daco ťaži,
a miśľim že u ňich ten skutek zavaži.

Zname i poštrofac, kuknuc mu na zubki,
ked dachtori občan pacha ľem prestupki.

Behom dvacec rokoch rovno od prameňa,
vimeňiľi śe nam už štiri vedzeňa.

Veľil nam Očkovič – predal Hrustičovej,
tak prišol Pavlovski, rovno zos Kukovej.

Teraz na funkciji to ňijaka renta,
mame vof Prešove rovno prezidenta.
To ňe jak z Malacek dajaki Macejko,
tu veľi spusobňe magister Andrejko.

Prezident po prave, ňe rovno z uľici,
zvoľiľi ho sebe šicke načeľňici.

Radza śe tam spolu jake nośic spodki,
snaža śe nam staršim vibavic dochodki.

Bo mi ňe inakše jak tote bossove,
co už tricecročne beru visluhove.

Šak oňi bez haňbi, a dze u ňich mravnosc,
mi še tu trapime a dze rovnopravnosc?

Meska policija to ňijaka škapa,
našim verchnim šefom – sam mescicki

„Apa“.
Aj še ňeraz spita jak śe nam tam dari,
odmeni ňe/šetri/ - primator Haďari.
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ZZAASSMMEEJJMMEE SSAA

     Stoja dvojo mescicke policajti na rohu Trojici podpiraju  śe a
rozmiśľaju jak śe uľac z roboti. Kedz tu v tim pri ňich Arabela. Joj, aľe
som śe ce zľekol – hvarí jeden z nich. Ona nato. Nič śe nebujce mojo
zlate chlopci, ja prišla śe Vam odmeňic za totu papuču co sce mi daľi dolu
z mojeho motora bez pokuti. Ta Vam pričarujem tri želaňa – dobre
porozmyśľajce, ale friško bo muj čas drahi.
    A tu v tim po kratkej poradze višlo z policajtoch: mi bi chceľi bic na
Floridze. Arabela zakrucela s čarovnim perscinkom a .... prisamveru
mescické policajti na Floridze. Skoro odpadľi – kukaju nemožu śe
nabažic – slunko śvici, voda cepla, babi skoro hole. Arabela zaś: no a
druhe želane: Mescické nevahaľi – takoj naňu brechľi: Chitro, chitro
davaj veľki dom tu takoj na plaži pulni bi bul s babami. Zabľiskalo śe a
pravda. – Dum stoji babi vecej zobľečené jak obľečené. Skoro aňi
nevitrimaľi a ucekajú dodnuka – len na hrátki myśľec. I prihamovala ich
Arabela – chlopi stujce – śľubila som tri spulnené želaňa tak i tak muśim
urobic. Dluhi śe majú placic. Chitro hutorce trece naj mam pokuj, šak i
mňe treba robic. I po kratkim opetovnim dohadovaňu śe mescické
rozhodľi, že chcu tak, žebi do konca života už nič ňerobeľi. Zahermelo a
jak na potvoru kukajú – oči sebe idu viočic – Ďurku šak mi zaś pri
Trojici.
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