
 
Bojové streľby v Hronseku 

 
 

     Príslušníci Ozbrojených síl SR, ktorý vo 
Výcvikovej jednotke vojenských misií v Martine 
vykonávajú prípravu pred vyslaním do OMLT 
CSS-3 absolvovali v treťom januárovom týždni 
Výcvik bojovej streľby III. stupňa v Centre 
výcviku a kynológie Vojenskej polície v 
Hronseku. 

    Úspešné splnenie cieľov streleckej prípravy je 
jedným z najdôležitejších kritérií v rámci 
komplexného výcviku, ktorý musia úspešne 
splniť pred vyslaním na plnenie náročných úloh 
do operácie ISAF v Afganistane. Starší 
inštruktor Centra výcviku a kynológie Vojenskej 
polície z Vlkanovej nrtm. Eduard Kotian, ktorý 
streleckú prípravu vyučuje už dlhé roky, kládol 
hlavný dôraz na správne držanie zbrane, 
cielenie na terč a samotné spúšťanie kohútika. 
"Nie je dôležitý až tak čas za ktorý vystrelíte, 
ale skôr presnosť zásahu" – prízvukoval pri 
hodnotení čiastkových výsledkoch strelieb nrtm. 
Kotian. 

     Príslušníci týmu OMLT CSS-3 vykonali streľby 
zo samopalu vz. 58 a pištole vz. 82 a svojimi 
výsledkami potvrdili, že úspešne splnia aj túto 
časť ich komplexnej prípravy.  
 

 
 



 
Jazyková príprava pred vyslaním do misií 

 
 

     Dňom 9. januára 2012 bola v priestoroch Centra 
výcviku a kynológie Vojenskej polície vo 
Vlkanovej zahájená trojtýždňová jazyková 
príprava anglického jazyka. 

     Do lavíc zasadlo dvadsaťdva vojenských 
policajtov, ktorí budú v blízkej budúcnosti vyslaní 
na plnenie náročných úloh mimo územia 
Slovenskej republiky do mierovej misie UNFICYP 
na Cypre a do operácie ISAF na územní 
Afganistanu. Garanciu kvalitnej lektorskej 
činnosti prevzal Jazykový inštitút Ozbrojených 
síl SR, ktorého lektori sa zamerali hlavne na 
najpoužívanejšie anglické frázy pri bežnom 
rozhovore. Oblasť odbornej terminológie 
vyučovali nrtm. Martin Mankovič /Útvar 
Vojenskej polície Banská Bystrica/ a rtm. Jozef 
Kmeť /Útvar Vojenskej polície Topoľčany/, ktorí 
majú bohaté osobné skúsenosti z operácie ISAF 
v Afganistane. 

    Účastníci si takúto formu intenzívnej jazykovej 
prípravy veľmi pochvaľovali a dúfajú, že nebola 
posledná pred ich odchodom do misií.  
 

 
 



 
 

Slávnostné zhromaždenie Vojenskej polície 

 
 

      Dňa 24. januára 2012 sa v priestoroch kasární VÚ 4650 v Trenčíne uskutočnilo slávnostné 
zhromaždenie vojenských policajtov pri príležitosti osláv 21. výročia vzniku Vojenskej polície. Oslavy sa 
uskutočnili za účasti riaditeľa Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslava HAMÁRA, hlavných funkcionárov 
Vojenskej polície a profesionálnych vojakov a zamestnancov. 

     V úvode slávnostného zhromaždenia si zúčastnení spomenuli na všetkých kolegov, ktorí tragicky zahynuli 
pri leteckom nešťastí v roku 2006 počas návratu z operácie KFOR pri obci Hejce Venovali im tichú 
spomienku a ich pamiatku si uctili symbolickou minútou ticha. 

     S príhovorom vystúpil riaditeľ Vojenskej polície, v ktorom zhodnotil doterajšiu činnosť za uplynulých 21 
rokov a samozrejme nezabudol poďakovať všetkým za vykonanú službu a prácu v prospech Vojenskej 
polície. 

     Ocenenie súčasných príslušníkov sa stalo súčasťou takýchto osláv. Vedúci oddelenia personálneho 
manažmentu vyhlásil rozkaz o udelení medailí Vojenskej polície II. stupňa /strieborná/ – mjr. Ing. 
Ladislav Ódor a kpt. Ing. Marek Hušek a o udelení medailí Vojenskej polície III. stupňa /bronzová/ – 
mjr. Ing. Štefan Masaryk, mjr. Ing. Pavel Uhrecký, kpt. Ing. Marián Balaj, kpt. Ing. Juraj Dudáš, 
kpt. Ing. Ján Pivarči, nrtm. Jozef Suchovský, rtn. Peter Varga, kpt. Ing. Róbert Bajzík, práp. 
Marián Kovalíček, ppráp. Martin Kollár, nrtm. Mgr. Peter Palák, rtm. Luboš Fides, kpt. JUDr. 
Jaroslav Slančík, kpt. JUDr. Róbert Vengrín, práp. Milan Vráb, rtm. Ján Varechaj, rtn. Magdaléna 
Adamovičová, práp. Igor Kocan, nrtm. Ivan Hanták, nrtm. Peter Smolej, nrtm. Radoslav Zelenay, rtn. 
Peter Melich, kpt. Mgr. Bibiana Švarcová, rtm. Miriam Tršová, rtn. Adriana Novotná. 

     V závere slávnostného zhromaždenia si z rúk riaditeľa VP a veliaceho poddôstojníka šbnrtm. Radovana 
Orgoníka prevzal nrtm. Bc. Vladimír Bobuľa ocenenie najlepší poddôstojník Vojenskej polície za rok 
2011. 

     Všetkým oceneným gratulujeme.  
 

 
 



 
 

Slávnostné zhromaždenie Vojenskej polície 

 
 



 
Príprava pred vyslaním do Wardaku 

 
 

    Inštruktori v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek dňom 23. 
januára 2012 zahájili historicky prvú odbornú prípravu vojenských policajtov, ktorí majú 
byť v lete tohto roku vyslaní do provincie Wardak v Afganistane. 

     Prvú etapu výcviku už vojenskí policajti absolvovali v Českej republike, kde im ich 
kolegovia ozrejmili situáciu a špecifiká plnenia úloh v tejto afganskej provincii. Druhá 
etapa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície vo Vlkanovej bola hlavne zameraná 
na svojpomocné poskytovanie prvej pomoci a vlastnú záchranu života na bojisku, ktorú 
viedol skúsený inštruktor z 5. Pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. V tejto etape ešte na 
strelnici v Hronseku absolvujú streľbu z pištole a jazykovú prípravu, ktorej cieľom je 
výučba najpoužívanejších fráz z jazyka pashto. 

    Slovenskí vojenskí policajti budú v spolupráci s českými po boku svojich francúzskych, 
portugalských, rumunských a amerických kolegov v rámci OML tímu v provincii Wardak 
pomáhať pripravovať nových príslušníkov afganskej polície v rámci Národného 
výcvikového centra Afganskej polície.  
 

  
 



 

Činnosť príslušníkov Vojenskej polície v operácii ISAF 

po rotácii v decembri 2011 

 
 

    Po prevzatí úloh zodpovednosti v operácii ISAF príslušníkmi Vojenskej polície 
v rámci rotácie december 2011, sa plne začali venovať svojej práci 
príslušníci Vojenskej polície v novej zostave aj so psami BINGO a MURO a so 
získanými skúsenosťami z predchádzajúcich misií a operácií. 

    Činnosť príslušníkov Vojenskej polície je časovo neobmedzená a stanovené 
úlohy sa plnia v zmysle platných predpisov a nariadení pre uvedenú operáciu. 
Mnohé úlohy sú plnené ako prevencia v predchádzaní priestupkov príslušníkmi 
jednotiek ISAF a zamestnancami v priestore KAF. 

 
 



 
Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 

 
 

    Od stredy 8. do piatku 10. februára 2012 hostili 
Kremnické vrchy Majstrovstvá ozbrojených síl SR 
v bežeckom lyžovaní. Organizátorom majstrovstiev 
bol Generálny štáb OS SR a realizáciou bol 
poverený žilinský 5. pluk špeciálneho určenia. 

     Súťažilo sa na kvalitne pripravených tratiach v 
týchto kategóriách:  
1. beh na 10 km mužov  
2. beh na 5 km žien voľnou technikou  
3. štafetové behy na 3x5 km u mužov a u žien na 
2x1,2 km. 

    Vojenskú políciu reprezentovali dvaja jej príslušníci 
nrtm. Bc. Vladimír BOBUĽA z Centra výcviku a 
kynológie Vlkanová-Hronsek a rtn. Bc. Marian 
PORUBSKÝ zo Skupiny pre riešenie krízových 
situácií Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica. 
V kategórií muži od 30 do 40 rokov obsadil nrtm. 
Bobuľa 3. miesto a rtn. Porubský obsadil 4. 
miesto. V kategórií štafiet v zmiešanom družstve 
menovaní spolu s kpt. Jaroslavom Banášom z 
ružomberského úradu hlavného lekára obsadili 
krásne 2. miesto. 

    Srdečne blahoželáme!!!  
 

 



 

Riešenie udalostí v cestnej premávke 

 
 

    Dňa 14. februára 2012 zorganizoval Útvar Vojenskej polície Topoľčany špecializovanú 
odbornú prípravu v trvaní 7 vyučovacích hodín na tému: Riešenie udalostí v cestnej 
premávke. Zamestnanie sa vykonalo v areáli VÚ 1046 Nitra, pričom sa podarilo 
zabezpečiť ako konzultanta dipl. Ing. Jána Jenča - znalca z odboru doprava cestná a 
iné odbory /vrátane možností skúmania špeciálnej vojenskej techniky/. 

    S cieľom pripraviť vojenských policajtov na praktické zvládnutie zručností a postupov, 
ktoré si vyžadujú udalosti v cestnej premávke boli realizované ukážky s vysvetlením na 
dvoch pracoviskách. Prvé simulovalo dopravnú nehodu za účasti osobného motorového 
vozidla s cyklistom vo vojenskom objekte a druhé pracovisko simulovalo škodovú 
udalosť medzi dvoma osobnými motorovými vozidlami na mimo mestskej komunikácii.  

    Okrem odskúšania spôsobov vhodnej topografickej a fotografickej dokumentácie sa 
podarilo navodiť reálne situácie, kde sa môžu vyskytnúť stopy biologického, 
defektoskopického, trasologického a iného charakteru /napr. vyosenie sedadla 
bicykla/. Po kruhovom absolvovaní pracovísk nasledovala prezentácia na učebni so 
zameraním na správne vyplňovanie tlačív, procesné postupy v trestnom a v 
priestupkovom konaní a možnosti znaleckého skúmania. 

    Vysoko profesionálne a odborne viedli činnosť na pracoviskách nrtm. Patrik Kováč a 
ppráp. Bc. Marian Piatrik, ktorí majú najviac skúseností z prezentovanej oblasti.  
 

 
 



 

Kariérne kurzy Vojenskej polície 

 
 

    Dňa 17. februára 2012 boli v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície vykonané 
záverečné skúšky základného, zdokonaľovacieho a vyššieho kurzu Vojenskej polície. 
Kurzy sa uskutočnili v období od 16. januára 2012 do 17. februára 2012 v Centre 
výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek a zúčastnilo sa ich 15 príslušníkov Vojenskej 
polície v hodnostiach desiatnik až rotmajster. Po splnení všetkých podmienok a vykonaní 
záverečnej skúšky boli úspešným frekventantom odovzdané osvedčenia o absolvovaní 
kariérnych kurzov. 

     Predseda komisie pplk. Ing. Ivan Viselka z riaditeľstva Vojenskej polície Trenčín 
spoločne s veliacim poddôstojníkom riaditeľstva VP šbnrtm. Radovanom Orgoníkom 
vyhlásili personálne rozkazy štyrom poddôstojníkom o povýšení do vyšších hodností.  
 

 
 



 
Vysokoškoláci na kynologickej stáži 

 
 

    Dňa 15. marca 2012 sa na oddelení kynológie riaditeľstva Vojenskej polície v Hronseku 
uskutočnila pracovná kynologická stáž študentov druhého ročníka Univerzity 
veterinárneho lekárstva a farmácie (ďalej "UVLF") v Košiciach odbor "kynológia", ktorá 
nadväzuje na niekoľkoročnú vzájomnú spoluprácu. Uvedenej stáže sa zúčastnilo 75 
študentov pod vedením MVDr. Ľuboša Bagina. Počas kynologickej stáže prebiehala živá 
diskusia o práci kynológov Vojenskej polície, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami 
výcviku služobných psov. Počas ukážok si odvážlivci z radov študentov vyskúšali prácu 
figurantov. Neboli to len chlapci, ale aj dievčatá, ktoré prejavili odvahu postaviť sa 
voči služobnému psovi. 

    V rámci uvedeného zamestnania prerokoval riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav 
Hamár s učiteľmi UVLF v Košiciach možnosti ďalšej vzájomnej spolupráci v oblasti 
kynológie. 

 
 



 

Špeciálny výcvik v zimných podmienkach 
 
 

         V dňoch 8.-9.3.2012 vykonala Skupina 
pre riešenie krízových situácií ÚVP Banská 
Bystrica zamestnanie z taktickej prípravy 
v zimných podmienkach. Cvičenie sa 
uskutočnilo v okolí vojenskej zotavovne 
Smrekovica. Trasa viedla od vojenskej 
zotavovne cez Skalnú alpu do severného 
Rakytovského sedla. Terén bol presne 
podľa predstáv inštruktora rtn. IGAZA. 
Hlboký sneh, silný vietor a teplota bod 
bodom mrazu dodávala tu pravú atmosféru 
zimného výcviku. Zamestnanie bolo 
zamerané:  
 
1. pohyb v zasneženom teréne  
2. vyhľadávanie leteckých posádok v núdzi  
3. poskytnutie prvej pomoci  
4. príprava miesta na spanie a stravy 
5. transport zraneného z miesta nešťastia 
do záchranného tábora 
6. lavínová príprava, využitie dostupných 
prostriedkov pre vyhľadávanie zranených 
osôb v lavínovom prostredí 
 

 
 



 
Česká Vojenská polícia má nového náčelníka 

 
 
          

 

    Minister obrany ČR Alexander Vondra 
dňa 1. marca 2012 uviedol do funkcie 
nového náčelníka Vojenskej polície ČR 
plukovníka gšt. Milana Schulca, ktorý na 
funkcii strieda brigádneho generála 
Vladimíra Ložeka. 

         Pri tejto príležitosti sa slávnostného 
nástupu zúčastnili aj pozvaní hostia, 
medzi ktorými nechýbal riaditeľ 
Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav 
Hamár, ktorý poďakoval odchádzajúcemu 
náčelníkovi za doterajšiu kvalitnú 
spoluprácu. Novému náčelníkovi plk. gšt. 
Milanovi Schulcovi k vymenovaniu 
zablahoželal a poprial mu veľa 
pracovných úspechov pri riešení 
náročných úloh, ktoré ho v najbližšom 
období čakajú.  
 

 
 



 

Ocenenie práce vojenských policajtov 

 
 

    Dňa 22. marca 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Pamätného kríža 
za vojenskú mierovú misiu v Bosne a Hercegovine. Slávnostná ceremónia sa 
uskutočnila v priestoroch rezidencie talianskeho veľvyslanectva v Bratislave. 
Medzi prítomnými bola veľvyslankyňa Talianskej republiky Brunella Borzi a 2. 
zástupca náčelníka generálneho štábu generálporučík Ing. Jaroslav Vývlek. Z 
Vojenskej polície boli ocenení príslušníci kpt. Ing. Pavel HUŤAN z ÚVP 
Prešov, npor. Ing. Juraj ANTOL z ÚVP Banská Bystrica a nrtm. Ivan 
HANTÁK z ÚVP Prešov. 

    
 



 
Vojenskí policajti strieľali z áut 

 
 

     Príslušníci Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica dňa 11. apríla 2012 v súlade s 
mesačným plánom absolvovali zamestnanie v streleckej príprave z ručných zbraní. 

     Riadiaci strelieb npor. Juraj Antol – náčelník Skupiny pre riešenie krízových situácií, 
vykonal s kolegami z útvaru „klasické“ cvičenie z Pi CZ 75 D COMPACT (streľba na 
pevný cieľ vo dne). Po úspešnom absolvovaní prvej časti, riadiaci streľby vykonal nácvik 
techniky streľby zo služobného motorového vozidla. Vzhľadom na veľmi špecifické 
podmienky tohto druhu streľby (nestabilná poloha strelca sediaceho vo vozidle, 
nerovnosť vozovky, vyhodnotenie možného zásahu nezúčastnených osôb a pod.) využili 
riadiaci strelieb a jeho riadiaci jednotlivých úsekov nrtm. Soroka, rtm. Tršo a rtn. 
Porubský už získané poznatky a skúsenosti z nedávno ukončeného náročného výcviku 
Ochrana VIP (very important person) + HTP (hight threat person) v Centre výcviku a 
kynológie Vlkanová-Hronsek. Získané skúsenosti z výcviku sa aj takýmto spôsobom 
snažia odovzdať ostatným príslušníkom útvaru. 

     Príslušníci útvaru ocenili spestrenie strelieb aktívnym prístupom k jednotlivý cvičeniam.  
 

 
 



 

Špeciálny antiteroristický kurz 

 

 

    V dňoch 16. – 20.4.2012 sa nrtm Bc. Milan Kupka a nrtm. Martin Mankovič zúčastnili a 
úspešne absolvovali Anti Terrorism Easive Driving Course vo výcvikovom stredisku 
Deutsche Verkehrswachr vo Vaihingen / ENZ v Nemecku. 

     Počas tohto kurzu si absolventi mali možnosť nacvičiť jazdu rôznych typoch vozidiel 
spôsoby jazdenia na mokrom, suchom a na klzkom povrchu pri rôznych poveternostných 
podmienkach a rýchlostiach. Natrénovať rýchle úhybné manévere pri napadnutí vozidla s 
chránenou osobou a únik z tohto miesta. Výcvik prebiehal s aktívnymi ale aj s 
deaktivovanými systémami na vozidlách. Súčasťou kurzu bol výcvik na trenažéri 
imitujúcom prevrátenie vozidla s vyslobodzovacími technikami a záchranou pasažierov 
(VIP) ako aj technika jazdy na pancierovanom vozidle (BMW 750L). V teoretickej 
príprave bol výcvik venovaný analýze teroristických útokov proti chráneným osobám, ku 
ktorým došlo na území Európy v období od 2 svetovej vojny a návrhom bezpečnostných 
opatrení prevencie útokov a kritických situácií. 

     Posledný deň kuru sa niesol v duchu záverečného testu, kde príslušníci VP museli 
všetko, čo sa za týždeň naučili zúročiť v jednej jazde (na okruhu) a to na čas. 

     Naši príslušníci nielenže v tomto teste obstáli, ale nrtm. Mankovič skončil ako najlepší 
z celého kurzu.  
 

 
 



 
Udelenie ocenenia 

 
 

    Pri príležitosti odchodu do zálohy po 20 rokoch služby u Vojenskej polície udelil riaditeľ 
Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav HAMÁR medailu Vojenskej polície II. stupňa ( 
striebornú ) príslušníkovi Útvaru Vojenskej polície Bratislava nrtm. Ondrejovi 
ANDREJČÁKOVI. Zároveň mu veliteľ útvaru pplk. Ing. Ľuboš MURČEK udelil ďakovný 
list za vykonanú službu v prospech Útvaru Vojenskej polície Bratislava. 

 
 



 

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2012 

 
 

     V dňoch 2.-4. mája 2012 sa v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnil 
medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2012. Medzi vystavovateľmi sa 
prezentovalo aj ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktorej súčasťou bola aj 
expozícia Vojenskej polície. Medzi vystavovanou výzbrojou si návštevníci veľtrhu mali 
možnosť pozrieť automobilovú techniku, zbrane v používaní Vojenskej polície, rôzne 
druhy súprav na zaisťovanie miesta činu, miesta dopravnej nehody, zisťovanie 
prítomnosti alkoholu v dychu, detektor kovov a ďalšie špeciálne prostriedky. 

    Súčasťou výstavy boli aj dynamické ukážky z činnosti ozbrojených síl SR a Vojenskej 
polície. Príslušníci Útvaru Vojenskej polície Topoľčany a Centra výcviku a kynológie 
Vojenskej polície vykonali ukážku prenasledovania a zadržania páchateľov s použitím 
služobného psa spojenú s kontrolou vozidla na prítomnosť omamných látok. 

     Expozíciu Vojenskej polície navštívil prezident SR Ivan Gašparovič, minister obrany SR 
Martin Glváč, náčelník generálneho štábu OS SR generál Peter Vojtek, 1. zástupca 
náčelníka generálneho štábu OS SR generál Miroslav Kocian, 2. zástupca náčelníka 
generálneho štábu OS SR generál Jaroslav Vývlek a ďalší predstavitelia rezortu obrany 
a návštevníci veľtrhu. 

     Počas konania veľtrhu Útvar Vojenskej polície Bratislava zabezpečil sprievody a ochranu 
VIP osôb, ktoré boli pozvané usporiadateľom, poriadkové hliadky a hliadky na kontrolu 
vystavovaných exponátov. 

 
 



 

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2012 

 



 

Crystal  Eagle 2012 

 
 

    V dňoch 4. – 11. mája 2012 sa na vojenskej základni Nymindegab v Dánsku uskutočnilo 
cvičenie medzinárodného armádneho zboru severovýchod so sídlom v Poľskom Štetíne. 
Celkovo sa cvičenia zúčastnilo približne 1200 vojakov z 18 krajín sveta, medzi ktorými 
boli taktiež príslušníci Medzinárodného práporu vojenskej polície (NATO MNMPBAT). 

     Cieľom tohto štábneho cvičenia bolo precvičiť plánovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie 
operácií zameraných na riešenie krízových situácií a taktiež zdieľanie skúseností 
Veliteľstva medzinárodného armádneho zboru Štetín z pôsobenia v dvoch operáciách 
ISAF v Afganistane. Toto cvičenie umožnilo veliteľstvu Armádneho zboru odskúšanie 
Poľského riadiaceho systému Szafran. Počas cvičenia Veliteľstvo armádneho zboru 
predstavovalo vyššie velenie operácie, kde scenár samotného cvičenia bol umiestnený vo 
fiktívnej krajine, pričom úlohou cvičiacich jednotiek bolo reagovať na približne 2000 
udalostí /incidentov/, odohrávajúcich sa vo vyhrocujúcej sa atmosfére blížiacej sa k 
vojnovému konfliktu, čo vytváralo komplikované situácie na riešenie mimo tradičného 
vedenia bojovej operácie. 

     Príslušníci štábu Medzinárodného práporu vojenskej polície denne riešili zložité situácie 
vo fiktívnej krajine, kde cvičiace brigádne zoskupenia, tvorené brigádami Dánska, 
Poľska, Nemecka, Rakúska a Spojených štátov amerických využívali schopnosti práporu 
vojenskej polície pri ochranách vojenských konvojov, konvojov s utečencami, ochrany 
jednotky RCHBO, zadržiavaní teroristov, riešení dopravných nehôd, pri ktorých žiadosti 
o podporu zďaleka prevyšovali možnosti Medzinárodného práporu vojenskej polície. 

     Slovenskí príslušníci vojenskej polície ako súčasť NATO MNMPBAT pôsobili vo funkciách  
- náčelník oddelenia S2 kpt. Ing. Martin Novotný, ďalej na pozícii LOCON – nrtm. 
Marián Lenčéš a na pozícii koordinátora aktivít NATO MNMPBAT v riaditeľstve cvičenia 
kpt. Marek Hušek. 

  
 



BLUE SECURITY 2012  

    Vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu /VP VO/ Lešť v dňoch 21.-25.5.2012 
cvičia príslušníci Vojenskej polície. Cvičenie pod názvom BLUE SECURITY 2012 je 
dvojstupňové odborno-taktické cvičenie /OTC/. 

    Témou cvičenia je nasadenie Vojenskej polície v mimoriadnej situácii na území SR.  

     V rámci cvičenia budú precvičované spôsobilosti, ktorými vojenská polícia disponuje. 

     Čo je cieľom a úlohou OTC sme sa opýtali riadiaceho cvičenia pplk. Ing. Ivana 
VISELKU vedúceho operačného oddelenia RVP Trenčín: "Cieľom cvičenia je precvičiť 
spôsobilosti a schopnosti Vojenskej polície pri riešení vzniknutej mimoriadnej situácie 
na území SR. Hlavnými úlohami je nepretržité riadenie a velenie, koordinácia v rámci 
cvičiacich jednotiek, komunikácia, zber a vyhodnocovanie informácií v rámci plnenia 
úloh VP a v neposlednej rade aj logistické zabezpečenie." 

    V popoludňajších hodinách bolo cvičenie BLUE SECURITY 2012 nástupom cvičiacich 
zahájené. Príslušníci Vojenskej polície budú využívať pri vykonávaní cvičenia priestory 
a zariadenia vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť, ako i plánovanú vzdušnú 
podporu vrtuľníkového krídla z Prešova. 

  
 



 

Špeciálny výcvik na vstup do budov 

 
 

    V dňoch od 23.4.2012 do 27.4.2012 sa uskutočnil vysoko 
rizikový výcvik taktiky vstupov do budov pomocou lanových a 
nelanových techník. Výcviku sa zúčastnilo 8 príslušníkov zo 
Skupiny pre riešenie krízových situácií ÚVP Banská Bystrica a 
rovnaký počet zo Skupiny pre riešenie krízových situácií ÚVP 
Prešov. Výcvik sa uskutočnil v priestoroch Ústavu špeciálneho 
zdravotníctva a výcviku Lešť. Odbornými garantmi boli mjr. 
Ing. Jozef HANZEL a plk. v.z. Ing. Ján MATLÁK. Výcvik 
bol ukončený vstupom do bytového priestoru pomocou lanových 
techník pričom bola vykonaná ostrá streľba, kde boli využité 
HK UMP a ČZ 75D spolu zo zásahovou výbuškou. 

  
 



 

Návšteva ministra obrany SR na riaditeľstve  

Vojenskej polície 

 
 

    Dňa 30. mája 2012 v rámci pracovného programu navštívil 
minister obrany SR Martin GLVÁČ v sprievode náčelníka 
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka 
Petra VOJTEKA riaditeľstvo Vojenskej polície. 

    Riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav HAMÁR za 
účasti hlavných funkcionárov VP oboznámil ministra obrany 
SR a náčelníka GŠ OS SR s postavením, organizačnou 
štruktúrou a hlavnými úlohami Vojenskej polície. Počas 
prezentácie priblížil rozhodujúce úlohy plnené v 
predchádzajúcom období a uviedol hlavné úlohy do 
ďalšieho obdobia zamerané na činnosť VP na území SR 
ako aj plnenie úloh v oblasti medzinárodného krízového 
manažmentu. 

   
 



 

Medzinárodné majstrovstvá ZVJS v streľbe 

 
 

    Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – 
Hronsek v dňoch 28. až 30. mája 2012 privítalo na svojej 
strelnici v Hronseku účastníkov Medzinárodných majstrovstiev 
Zboru väzenskej a justičnej stráže v streľbe zo služobných 
zbraní. 

    Vojenskú políciu reprezentovali dve družstvá: prvé Vojenská 
polícia I. v zložení – nrtm. Marcela Zlatovská, rtn. Vladimír 
Fecura, rtn. Jaroslav Foľta a čat. Miloš Halecký a druhé 
Vojenská polícia II. v zložení – kpt. Marian Turanský, kpt. 
Patrik Novotný, rtm. Štefan Tršo a rtn. Bianka Krčmáriková. 

    Po vyhodnotení výsledkov bolo zrejmé, že celkovým víťazom 
súťaže sa stalo družstvo Ústavu špeciálneho zdravotníctva a 
výcviku MO SR Lešť, druhé miesto vybojovalo družstvo Ústavu 
na výkon väzby Banská Bystrica a tretie miesto obsadilo 
družstvo Vojenskej polície I.  
 

  
 



 

Majstrovstvá OS SR v cezpoľnom behu 

 
 

    V dňoch 24.-25. mája 2012 hostila Smrekovica Majstrovstvá ozbrojených síl 
SR v cezpoľnom behu. Organizátorom majstrovstiev bol Generálny štáb OS 
SR a realizáciou bol poverený ružomberský VÚ 1115 – základňa mobilných 
KIS. Súťažili muži i ženy podľa pravidiel atletiky na míliarskych a 
vytrvalostných tratiach v štyroch vekových kategóriách. 

    Vojenskú políciu reprezentovali traja jej príslušníci mjr. Ing. Pavel UHRECKÝ 
z riaditeľstva Vojenskej polície Trenčín, práp. Marian PIATRIK a rtm. Milan 
MÉRES z Útvaru Vojenskej polície Topoľčany a dosiahli nasledovné výsledky: 

   

                    Kategória muži od 30 do 40 rokov na 4 km: 
                1. miesto – mjr. Pavel UHRECKÝ 
                8. miesto – ppráp. Marian PIATRIK 

                    Kategória muži od 40 do 50 rokov na 4 km: 
                6. miesto – rtm. Milan MÉRES 

                    Kategória muži od 30 do 40 rokov na 8 km: 
                2. miesto – mjr. Pavel UHRECKÝ 
                12. miesto – ppráp. Marian PIATRIK 

                    Kategória muži od 40 do 50 rokov na 8 km: 
                6. miesto – rtm. Milan MÉRES 

 



 

Deň odvahy 

 
 

    Dňa 29. mája 2012 príslušníci Útvaru Vojenskej polície Bratislava spoločne s 
príslušníkmi skupiny personálneho doplňovania Bratislava zorganizovali pri 
Vojenskom historickom bunkri BS 8 v Petržalke aktivitu pre študentov 
stredných škôl pod názvom „Deň odvahy“. Bunker BS 8 sa nachádza v 
blízkosti obnoveného vojenského cintorína z prvej svetovej vojny a je 
súčasťou bývalej obrannej línie, ktorú postavili pred druhou svetovou vojnou. 

    Príslušníci ÚVP Bratislava študentov slovom a praktickou ukážkou oboznámili s 
činnosťou Vojenskej polície, používanou výzbrojou a technikou, ako aj prácou 
kynológov s nasadením služobného psa Nera, ktorý v bunkri ukázal svoju 
spoľahlivosť a pomoc pri činnosti, na ktorú je vycvičený. 

    Študenti odchádzali domov plný dojmov a informácií o činnosti a rôznych 
spôsobilostiach príslušníkov Vojenskej polície. Útvar Vojenskej polície 
Bratislava plánuje aj v budúcnosti pokračovať v podobných aktivitách, kde 
dochádza k pozitívnej prezentácií Vojenskej polície smerom k verejnosti. 

 
 



 

Poučne a zábavne s Vojenskou políciou v Necpaloch 

 
 

     V utorok 5. 6.2012 Detský domov a Základná škola Necpaly spolu s príslušníkmi útvaru 
Vojenskej polície Banská Bystrica zorganizovala výchovno-zábavné dopoludnie pre žiakov 
ZŠ a Detský domov Necpaly, ZŠ Belá - Dulice, ZŠ Žabokreky a s cieľom oboznámiť 
deti s činnosťou Vojenskej polície a záživnou formou ich vystríhať pred 
nebezpečenstvami drog. Žiaci, ale aj mnohí občania Necpál mali možnosť na námestí 
obce vidieť dve dynamické ukážky prenasledovania a zaistenia nebezpečného páchateľa, 
zažiť pocit byť zadržaný a eskortovaný špeciálnym vozidlom, odobratie odtlačkov 
prstov, prezrieť si techniku VP a zúčastniť sa besedy na tému Drogy s náčelníkom 
Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti útvaru Vojenskej polície 
Banská Bystrica majorom Ing. Mariánom MARKUSOM. 

    „Napriek nie najlepšiemu počasiu boli deti z akcie nadšené a my pedagógovia veríme, že 
aj oboznámené a poučené o nebezpečenstvách drog. Za túto vydarenú akciu chceme 
poďakovať príslušníkom Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica, ktorí sa úžasne 
deťom venovali a trpezlivo odpovedali na ich nespočetné otázky. Celá akcia bola 
koncipovaná tak, aby si deti uvedomili svoje právo na vzdelanie – byť informovaný o 
nástrahách súčasného sveta a na základe získaných informácií sa vedieť chrániť pred 
zneužitím“ doplnila riaditeľka základnej školy Necpaly Mgr. L. Majková. 

 
 



 

Vojenská polícia na Deň detí 

 
 

    Ako každý rok je obdobie okolo 1. júna – Dňa detí naplnené rôznymi aktivitami na oslavu 
tohto sviatku. Vojenskí policajti na rôznych miestach po celom Slovensku priblížili deťom 
dôležitú a zodpovednú prácu Vojenskej polície formou statických a dynamických ukážok. 

     Deti mali možnosť nielen vidieť výzbroj, výstroj a techniku používanú Vojenskou políciou 
no mohli si ju aj vyskúšať na sebe, dotknúť sa jej, prípadne aj vziať do svojich rúk. 
Veď od malička sa deti hrávajú na vojakov, či policajtov a tak mali možnosť vidieť a 
zažiť rôzne ukážky na vlastné oči. 

    Vo Vajnoroch v Bratislave predviedli príslušníci Útvaru VP Bratislava kriminalistickú 
techniku, zbrane, vozidlá a ukážku z činnosti kynológie VP, kde hlavnú rolu zohral pes 
NERO ktorý zaujal malých divákov vyhľadávaním výbušniny, za čo bol odmenený búrlivým 
potleskom malých divákov. Túto aktivitu organizovalo Veliteľstvo posádky Bratislava, 
spolu s Čestnou strážou ozbrojených síl SR. 

    V Palárikove na Deň detí s ozbrojenými silami SR príslušníci Útvaru VP Bratislava, 
Prešov, Topoľčany a kynológovia z riaditeľstva VP pripravili pre deti ukážky služobnej 
kynológie a činnosti Vojenskej polície – zadržanie páchateľa za využitia služobného psa, 
ukážky z výcviku psov a ďalšie. 

     Na leteckej základni Sliač obdobné ukážky ako v Palárikove predviedli príslušníci Útvaru 
VP z Banskej Bystrice a Centra výcviku a kynológie VP z Vlkanovej. 

     Samozrejme aj deti z prešovského a košického kraja mali možnosť prísť a vidieť 
vojenských policajtov pri ukážkach, ktoré si pre ne pripravili v spolupráci s príslušníkmi 
ozbrojených síl SR v Prešove, Michalovciach, Trebišove či Rožňave. 

     Príslušníci Vojenskej polície sú radi, že aj touto formou mohli deťom priblížiť časť 
svojej práce a vyčariť na detských tvárach radostný úsmev. 



 

Vojenská polícia na Deň detí 

 



 

1. ročník súťaže výjazdových skupín Vojenskej polície 

 
 

    V dňoch 12. júna až 14. júna 2012 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie 
Vojenskej polície Vlkanová Hronsek uskutočnil 1. ročník súťaže výjazdových skupín 
útvarov Vojenskej polície. Každý útvar Vojenskej polície do súťaže vyslal výjazdovú 
skupinu zloženú z veliteľa výjazdovej skupiny a kriminalistického technika. Na priebeh 
súťaže dozeral riadiaci súťaže a v jednej osobe aj hlavný rozhodca pplk. Ing. Pavol 
KMEŤO a technický rozhodca práp. Marian ORAVEC. Prípravu, priebeh a vyhodnotenie 
súťaže si prišla pozrieť delegácia kolegov z Hlavného veliteľstva vojenskej polície 
Českej republiky pplk. Ing. Igor FENCL a mjr. Ing. Ján KODAD, ktorí taktiež svojimi 
skúsenosťami s viacnásobnou organizáciou súťaže v ČR pomohli slovenským 
organizátorom. Svojou prítomnosťou prišiel súťažiacich podporiť a povzbudiť aj riaditeľ 
Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav HAMÁR. 

    Dňa 14.6.2012 bol po spracovaní a vyhodnotení odovzdanej dokumentácie vykonaný 
nástup súťažiacich, na ktorom 1. zástupca riaditeľa Vojenskej polície Trenčín plk. Ing. 
Vít GABRHEL vyhodnotil priebeh súťaže, vyjadril spokojnosť s priebehom súťaže a 
odovzdal putovnú plaketu Výjazdová skupina roka, ktorú si odviezli príslušníci Útvaru 
vojenskej polície Bratislava v zložení npor. Ing. Štefan POKUS a npor. Mgr. Matej 
SIKORAI.  
 

      
 



 

Medzinárodný výcvik 

 
 

    V dňoch od 28.5.-8.6.2012 sa uskutočnil medzinárodný výcvik v oblasti 
medzinárodného krízového manažmentu. Ako lektori boli pozvaní odborníci v 
tejto oblasti z Rakúska, Maďarska, Srbska, Juhoafrickej republiky a 
Slovenska. Výcvik sa uskutočnil v priestoroch výcvikového centra policajného 
zboru SR v Devínskej Novej Vsi. Uvedeného výcviku sa zúčastnili policajti z 
Chorvátska, Srbska, Maďarska a Slovenska. Výcvik bol rozdelený do 
teoretickej a praktickej časti. Záverečný výcvik sa uskutočnil vo vojenskom 
výcvikovom priestore Sučany. Za Vojenskú políciu sa kurzu zúčastnili npor. 
Ing. Juraj ANTOL, nrtm. Marián SOROKA, rtm. Bc. Radoslav CHEBEŇ a 
rtn. Bc. Matúš JONOV z Útvaru vojenskej polície Banská Bystrica. Všetci 
štyria úspešne ukončili výcvik z certifikátmi pre oblasť medzinárodného 
krízového manažmentu. 

  
 



 

Jazyková príprava vojenských policajtov 

 
 

    Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície (ďalej len „CVaK VP“) vo 
Vlkanovej sa podieľa na zvyšovaní spôsobilostí jazykovej pripravenosti 
vojenských policajtov. 

     Potreba efektívnej komunikácie je obzvlášť naliehavá pri operáciách na 
podporu mieru, kde jazykové nedorozumenia predstavujú riziko, ktoré môže 
viesť k stratám na životoch. Z tohto dôvodu devätnásť príslušníkov Vojenskej 
polície, ktorí sú predurčení na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky v 
mierovej operácii UNFICYP na Cypre a operácii ISAF na území Afganistanu 
dňa 4. júna 2012 zasadlo do lavíc na dobu troch týždňov. Riadiaci kurzu mjr. 
Robert Schütz (CVaK VP) sa spolu s dvoma inštruktormi nrtm. Radovanom 
Januškom (Útvar Vojenskej polície Banská Bystrica) a rtm. Jozefom Kmeťom 
(Útvar Vojenskej polície Topoľčany) zamerali hlavne na najpoužívanejšie 
anglické frázy pri bežnom rozhovore a oblasť odbornej policajnej terminológie. 
Odbornú časť prípravy obohatila prítomnosť nrtm. Mariána Vincenta (Útvar 
Vojenskej polície Banská Bystrica), ktorý sa venoval základom 
rádiokomunikácie v anglickom jazyku.  

    Vojenská polícia bude aj naďalej pokračovať v nastolenom trende zvyšovania 
jazykových zručností našich príslušníkov aj touto cestou.  
 

 
 



 

Vojenskí policajti na východnej hranici 

 
 

    V dňoch 25.-27.6.2012 5-ti príslušníci Skupiny pre riešenie krízových 
situácií (SkRKS) Útvaru vojenskej polície Banská Bystrica vykonali pracovnú 
návštevu u Výcvikovej a zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej polície 
Sobrance. Príslušníci Vojenskej polície sa zamerali na získavanie praktických 
skúseností z činnosti z utečencami, prácu polície v špecifickom prostredí 
hranice a oboznámili sa s technickým vybavením. Príslušníci Riaditeľstva 
hraničnej polície Sobrance svojimi radami z oblasti výcviku prispeli k 
ďalšiemu napredovaniu SkRKS. Príslušníci Vojenskej polície na oplátku 
oboznámili kolegov z Riaditeľstva hraničnej polície so svojimi poznatkami z 
doterajšej práce na Slovensku a z pôsobenia v misiách a operáciách mimo 
územia SR. 

    
 



 

Memoriál Igora SCIGEĽA v bojovej streľbe 

 
 

    Strelnica Vojenskej polície v Hronseku sa stala vo štvrtok 28. júna 2012 dejiskom 
tretieho ročníka "Memoriálu Igora Scigeľa v bojovej streľbe". Súťaž zorganizovalo 
Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek v spolupráci so skupinou 
personálneho doplňovania Územnej vojenskej správy Banská Bystrica na pamiatku 
inštruktora výcviku Vojenskej polície kapitána Ing. Igora Scigeľa. 

    V kategórii „Najlepšie družstvo“ jednoznačne zvíťazili nrtm. Peter Smädo a nrtm. 
Eduard Kotian, na druhom mieste sa umiestnili mjr. Ing. Robert Schütz a kpt. Mgr. 
Bibiana Švarcová a na treťom mieste kpt. Ing. Pavol Sálus a z. Šimon Kožička. 
Spomedzi jednotlivcov zvíťazil mjr. Ing. Robert Schütz s počtom bodov 163, druhé 
miesto patrilo nrtm. Eduardovi Kotianovi s počtom bodov 150 a tretie miesto získal kpt. 
Ing. Patrik Novotný s počtom bodov 142, ktorý v záverečnom rozstrele získal aj 
ocenenie „Najrýchlejšieho strelca“. Pohár pre najrýchlejšieho strelca a medaily pre tri 
najlepšie družstvá súťažiacim odovzdal veliteľ Centra výcviku a kynológie Vojenskej 
polície pplk. Ing. Miroslav Kováčik. Príslušníci skupiny personálneho doplňovania z 
Územnej vojenskej správy Banská Bystrica odovzdali víťazom vecné predmety s logom 
Ministerstva obrany SR.  
 

•  
 



 

Vojenská polícia v operácii UNFICYP 

 
 

     
V každej medzinárodnej operácii či misii, pôsobí okrem iných zložiek aj vojenská 

polícia. Inak tomu nie je ani v prípade Mierových síl OSN na Cypre 
/UNFICYP/. Jednotka vojenskej polície misie UNFICYP /Force Military 
Police Unit – FMPU/ je priamo  

     podriadená veliteľovi síl UNFICYP /Force Commander/, ktorým je teraz 
čínsky generálmajor Chao Liu. Medzi nosné a každodenné úlohy príslušníkov 
FMPU patrí hliadková činnosť /FMPU je oprávnená hliadkovať po celom 
ostrove/, kontrola dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti v priestoroch 
veliteľstva UNFICYP v Nikózii i mimo neho, v nočných hodinách 
bezpečnostná kontrola určených budov v priestoroch veliteľstva UNFICYP. 
Ďalšími významnými úlohami FMPU je vykonávanie sprievodov a kontrola 
požívania alkoholických nápojov s ohľadom na predpisy UNFICYP a predpisy 
jednotlivých kontingentov. Významnou oblasťou je práca slovenských 
vojenských policajtov pri vyšetrovaní trestných činov, priestupkov a 
porušenia nariadení misie UNFICYP vzťahujúce sa na príslušníkov OSN alebo 
majetok OSN, pričom v drvivej väčšine je to riešenie dopravných nehôd na 
vozidlách OSN; participujú na významných spoločenských, kultúrnych alebo 
športových podujatiach; regulujú dopravu v rámci zariadení UNFICYP i mimo 
nich; v čase rotácií kontingentov vykonávajú kontrolu batožiny 
odchádzajúcich vojakov zameranú na zabránenie vývozu tovaru prevyšujúceho 
povolené vývozné kvóty alebo materiálu, ktorý je podľa rôznych predpisov 
zakázané vyvážať; spolupracujú s policajnými orgánmi oboch častí ostrova.  
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       Vo vojenskom výcvikovom priestore poľskej armády Wedrzyn na západe 
Poľska sa v dňoch 12. až 22. septembra uskutoční cvičenie mnohonárodného 
práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) Sharp Lynx 2012 ( Rys 
ostrovid). Prápor tvoria zástupcovia vojenských polícií Poľska, Českej 
republiky, Slovenska a Chorvátska. 

       Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť plniť úlohy ako súčasť väčšieho 
zoskupenia síl pod velením NATO v krízových oblastiach sveta. Zo Slovenska 
sa cvičenia zúčastní celkom 42 príslušníkov vojenskej polície. Okrem čaty z 
prešovského útvaru vojenskej polície pod vedením nadrotmajstra Maríána 
Lenčéša to budú kriminalistickí vyšetrovatelia a slovenskí zástupcovia v štábe 
mnohonárodného práporu a v riaditeľstve cvičenia.  
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Prápor vojenskej polície je certifikovaný 

 
 

       Vo výcvikovom priestore Wedrzyn na západe Poľska vyvrcholilo 21. septembra 
cvičenie Sharp Lynx 2012. Na VIP dni sa zúčastnili okrem riaditeľov vojenských polícií 
Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Slovenska aj veliteľ mnohonárodného zboru 
Severovýchod (MNC NE) v Štetíne nemecký generálporučík Rainer Korff a ďalší hostia. 
Za slovenskú stranu to bol okrem riaditeľa vojenskej polície plukovníka Jaroslava 
Hamára aj veliteľ Výcvikového centra spojeneckých síl (JFTC) v Bydgošti generálmajor 
Pavel Macko. 

       Všetci si prezreli zaujímavé ukážky činnosti príslušníkov mnohonárodného práporu 
vojenskej polície NATO. Slovenskí vojenskí policajti napríklad predviedli činnosť pri 
prehliadke osôb a techniky na kontrolnom stanovišti. Okrem slovenského psovoda sa 
akcie na zadržanie unikajúceho vozidla a jeho osádky zúčastnili aj chlpáči z Chorvátska, 
vyšetrovatelia z Poľska a Chorvátska. Zásahová jednotka chorvátskej vojenskej polície 
sa ukázala pri vyslobodzovaní rukojemníkov. Poľskí a českí policajti vyzbrojení 
protiúderovými prostriedkami ukázali činnosť pri zvládaní davu. Asistovalo im aj 
slovenské kolesové obrnené vozidlo Aligator. 

        Novým veliteľom mnohonárodného práporu Vojenskej polície bude od začiatku 
budúceho roku český podplukovník Roman Gottfried. Na základe rotačného princípu 
obsadzovania tejto funkcii vystrieda svojho poľského kolegu podplukovníka Grzegorza 
Parda. NATO Monitor francúzsky podplukovník Sebastien Dordhain, dohliadal na to, aby 
bola jednotka certifikovaná v súlade s aliančnými doktrínami. Potvrdil záver 
certifikačného tímu, že prápor je pripravený v budúcnosti na bojové použitie. Doklad o 
tom prevzal od veliteľa poľskej vojenskej polície generála divízie Miroslawa Rozmusa 
generálporučík Korff. Okrem iného to znamená, že ktorákoľvek jednotka v rámci NATO 
si môže vyžiadať asistenciu mnohonárodného práporu vojenskej polície. Buď ako celku, 
alebo jeho jednotlivých častí. Prápor čaká afilácia a začlenenie pod velenie Zboru 
Severovýchod.. 

 
 



 

Pomoc a spolupráca - operácia ISAF 

 

 

     Dňom 12.9.2012 posilnila Vojenská polícia svoje sily vo vojenskej operácii ISAF o dvoch príslušníkov 
poddôstojníckeho zboru v zostave IMP (International Military Police). V súčasnosti napĺňajú krédo 
oficiálneho znaku misie ISAF – KOMAK WA HAMKARI – 5 vojenskí policajti z celkového počtu 45 
príslušníkov IMP a 1 príslušník NSE MP (Vojenská polícia v zostave národného podporného prvku – 
SLOVCON). Z uvedeného počtu sú 5 príslušníci Útvaru VP Topoľčany (štyria zo skupiny pre riešenie 
krízových situácií a jeden z oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti) a 1 príslušník 
Útvaru VP Prešov (psovod + pes Johny). 

      Ich práca je nebezpečná a náročná. Vyžaduje od každého jednotlivca vysoké osobné a pracovné 
nasadenie. Plnia úlohy na úseku dopravných a poriadkových hliadok, zabezpečujú kontrolu osôb a 
batožiny pri prílete a odlete, vykonávajú ochranu VIP, realizujú zaisťovanie a predvádzanie osôb, 
vykonávajú cielené akcie na potieranie organizovanej trestnej činnosti, zaisťujú Miesta? Činu? a v 
neposlednom rade vykonávajú obzvlášť nebezpečnú úlohu – dohľadanie rakiet po raketových útokoch. 
Keď sa príslušníci ISAF musia povinne kryť v „ŠELTROCH“ naši chlapi vyrážajú na predpokladané 
miesto dopadu rakety a za použitia hlavne svojej miestnej znalosti prostredia dohľadávajú buď 
nevybuchnutú raketu a lebo jej časti. Ocenenie ich kvality práce počuť na každom kroku. Veď 
udelenie vyše 300 „ticketov“ za porušenie smernice KAF a zaistenie a predvedenie viac ako 100 
osôb hovorí za všetko! V súčasnosti sa v operácii ISAF nachádza 27 000 príslušníkov. 

      Pravdaže tých úloh je omnoho viac. Tak ako počas odovzdávania a preberania operačnej úlohy v 
tejto vojenskej operácii alebo pri príležitosti udeľovania medailí Non Article 5 NATO Medal za 
službu vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane dňa 17.9.2012 príslušníkom Slovenského 
kontingentu. Aj tu sme mali svoju úlohu. Príslušník NSE MP za spolupráce príslušníkov IMP 
vykonávali dohľad nad bezpečnosťou akcie. Hlavný dôraz sa kládol na zabezpečenie hlavného vstupu 
do priestoru akcie, bezpečnosť v priestore akcie pre príslušníkov Slovenského kontingentu, 
príslušníkov MePo pod vedením veliteľa CRO plk. Daniela Zmeka a príchod veliteľa vojenskej 
základne KAF brigádneho generála Scotta Dennisa. 

      Práce je naozaj dosť a poddôstojníci z radov Vojenskej polície plnia úlohy v tejto náročnej operácii 
svedomito!  
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Strelecká súťaž riaditeľa Vojenskej polície v bojovej 

streľbe a Memoriál pplk. Ing. Ľuboša BELÁKA 

 
 

    

    Dňa 27. septembra 2012 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek 
uskutočnil 16. ročník streleckej súťaže riaditeľa Vojenskej polície v bojovej streľbe a 
6. ročník Memoriálu pplk. Ing. Ľuboša Beláka za účasti príslušníkov Policajného zboru 
SR, Ústavu na výkon väzby, Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Horskej 
záchrannej služby, kolegov z radov OS SR a VTJ a útvarov Vojenskej polície. Súťaž 
zahájil veliteľ Centra výcviku a kynológie pplk. Ing. Miroslav KOVÁČIK. Strelcom 
zaželal pevnú ruku, presnú mušku a športové šťastie. 

    Strelci súťažili v štyroch parkúroch rôznej obtiažnosti. Víťaza v kategórii jednotlivcov 
určil súčet čiastkových výsledkov z jednotlivých streleckých parkúrov a stal sa ním 
príslušník KR PZ SR v Banskej Bystrici Marián KUBAŠÁK, ktorý získal titul Majster 
bojovej streľby pre rok 2012, na 2. mieste skončil príslušník ZVJS z Ústavu na výkon 
trestu odňatia slobody Banská Bystrica Miroslav HUDÁK a na 3. mieste skončil 
príslušník KR PZ SR v Banskej Bystrici Peter KOVÁČIK. 

     Najlepším strelcom Vojenskej polície a držiteľom putovného pohára sa stal príslušník 
ÚVP Prešov Miloš HALECKÝ, na 2. mieste skončil príslušník ÚVP Prešov Jaroslav FOĽTA 
a na 3. mieste skončil príslušník ÚVP Prešov Jaroslav SOBEK. 

 



 

Strelecká súťaž riaditeľa Vojenskej polície v bojovej 

streľbe a Memoriál pplk. Ing. Ľuboša BELÁKA 

 



 

Delegácia vojenskej polície Srbska 

 

 
     Riaditeľ Vojenskej polície plukovník Jaroslav 

Hamár privítal v stredu 10. októbra 2012 na pôde 
riaditeľstva Vojenskej polície v Trenčíne delegáciu 
Veliteľstva vojenskej polície Srbska, plukovníka 
Milka Ceperu /zástupca veliteľa/ a podplukovníka 
Jagoslava Tomicu. 

     Za účasti hlavných funkcionárov Vojenskej polície 
/VP/ boli srbskí kolegovia oboznámení s históriou a 
súčasnosťou VP, jej postavením a pôsobnosťou v 
rámci ministerstva obrany SR a ozbrojených síl 
SR, úlohami a skúsenosťami získanými z ich 
plnenia nielen na území SR, ale ja v zahraničných 
misiách a operáciách. 

     Vo štvrtok pokračovala návšteva srbskej delegácie 
v Centre výcviku a kynológie VP Vlkanová – 
Hronsek, kde sa oboznámila s výcvikom a prípravou 
vojenských policajtov a samozrejme aj s výcvikom 
psov a ich psovodov, prehliadkou výcvikových 
priestorov VP a návštevou výcvikového priestoru 
VO Lešť, v ktorom si prezreli niektoré výcvikové 
zariadenia Ústavu špeciálneho zdravotníctva a 
výcviku MO SR, ktoré využívajú vojenskí policajti 
pri svojej odbornej príprave.  
 

  
 



 
Štvornohý príslušník SLOVCON ISAF podstúpil 

operáciu 

 
 

       Vo vojenskej nemocnici ROLE-3 na vojenskej základni KAF /Kandahar 
Airfield/ dňa 29. októbra 2012 prebehla nezvyčajná operácia. V celkovej 
anestézii v trvaní jednu hodinu štyridsať minút bol klinickým stomatológom 
vykonaný zákrok ošetrenia chrupu psa Jonyho, nemeckého ovčiaka, ktorý je 
od júna tohto roku nasadený spolu so svojim psovodom rotmajstrom Milošom 
Šoltisom, príslušníkom IMP /International Military Police/ vo vojenskej 
operácii ISAF /International Security Assistance Force/ v afganskom 
Kandaháre. 

        K poraneniu chrupu u Jonyho došlo počas prehľadávania ubytovacích 
priestorov na vojenskej základni KAF. Náš nemecký ovčiak je vycvičený na 
vyhľadávanie výbušnín. Príslušníci Vojenskej polície sú so psami nasadzovaní 
vo vojenskej operácii ISAF už štvrtú rotáciu.  
 

  
 



 
Výročné vyhodnotenie NATO MNMPBAT 

 
 
 
 

     V dňoch 20.-23. novembra 2012 sa v Tatranských Zruboch uskutočnilo výročné 
vyhodnotenie činnosti v medzinárodnom projekte NATO Multinational Military Police 
Battalion /MNMPBAT/. Ako každý rok v tomto období bilancovali predstavitelia 
zúčastnených krajín z Poľska, Chorvátska, Česka a hostiteľov zo Slovenska realizované 
aktivity v rámci uvedeného projektu. Väčšina vykonaných aktivít smerovala k príprave, 
podpore a nakoniec účasti na certifikačnom cvičení SHARP LYNX 2012, ktoré sa 
uskutočnilo v septembri vo výcvikovom priestore Wedrzyn na západe Poľska. Rokovania 
viedli predstavitelia CCG /Command and Control Group/ za poľskú stranu plk. STANOCH 
Leon, chorvátsku stranu pplk. ZEBEC Tihomir, českú stranu pplk. NOVOTNÝ Martina za 
slovenskú stranu plk. GABRHEL Vít 
 

 
 



 

Pád železnej opony 

 
 

     Dňa 17. novembra 2012 sa príslušníci Útvaru Vojenskej polície Bratislava zúčastnili 
spoločne s príslušníkmi skupiny personálneho doplňovania Bratislava pod taktovkou 
bratislavskej samosprávy v spolupráci s mestskou časťou Petržalka a občianskym 
združením Zachráňme petržalské bunkre, podujatia pod názvom „ Pád železnej opony “. 
Tohto organizovaného podujatia sa zúčastnil aj Spolok historického colníctva a finančnej 
správy pri Vojenskom historickom bunkri BS 8. 

     Návštevníci mali možnosť v priestoroch vojenského bunkra navštíviť aj expozíciu 
fotografií z novembrových udalostí z roku 1989, ktoré vyvrcholili pádom komunistického 
režimu a uvoľnením situácie aj v pohraničnej oblasti medzi Slovenskom a Rakúskom. O 
16:00 hodine symbolicky prestrihol ostnaté drôty na železnej opone zástupca starostu 
mestskej časti Petržalka p. Martin MIŠKOV. Podujatia sa zároveň ako hostia zúčastnili 
riaditeľ VP plk. Ing. Jaroslav HAMÁR a veliteľ ÚVP Bratislava pplk. Ing. Ľuboš 
MURČEK. 

     Príslušníci Útvaru Vojenskej Polície Bratislava spoločne s členmi občianskeho združenia 
Zachráňme petržalské bunkre návštevníkom predviedli, ako vyzeral zásah pohraničníkov 
s použitím služobného psa Gastona proti tým, ktorí sa pokúsili prekročiť štátnu hranicu.  
 

 
 



 

Najlepší poddôstojník Vojenskej polície 

 
 

    V priestoroch riaditeľstva Vojenskej polície v Trenčíne dňa 28. novembra 
2012 zasadala komisia riaditeľa Vojenskej polície v zložení veliaci 
poddôstojníci podriadených útvarov a riaditeľstva Vojenskej polície pre výber 
najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za rok 2012. Po vyhodnotení 
všetkých kritérií komisia vyberala z navrhnutých kandidátov - rtn. TÖKÖLY 
Štefan, rtm. KMEŤ Jozef, rtn. CHEBEŇ Radoslav, nrtm. ŠTFAN Maroš a 
nrtm. BIHARI Ondrej. 

    Najlepším poddôstojníkom Vojenskej polície za rok 2012 sa nakoniec stal rtn. 
Radoslav CHEBEŇ z útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica, ktorý bude 
dňa 6.decembra 2012 reprezentovať Vojenskú políciu vo výbere najlepšieho 
poddôstojníka OS SR vo Zvolene. 

 
 



 

Vojenskí policajti pripravujú kolegov v Afganistane 

 
 

    Dňa 28. septembra 2012 odleteli do Afganistanu dvaja príslušníci Útvaru vojenskej 
polície Prešov kpt. Ing. Martin MARKO a rtm. Vladimír JENDRUŠ ako príslušníci 4. 
výcvikovej jednotky Vojenskej polície Českej republiky, ktorá vykonáva svoju činnosť v 
rámci národného výcvikového centra Afganskej polície NPTC – ITC Wardak. Hlavnou 
úlohou je dohľad nad prípravou nových príslušníkov afganskej polície, ktorí by sa po 
absolovaní intenzívneho výcviku mali podielať na zaisťovaní bezpečnosti civilného 
obyvateľstva. Jednou z ďalších hlavných úloh je mentoring štábu NPTC, vstupná 
príprava nových študentov a samotná ochrana ITC. 

    Pred samotným vyslaním príslušníci absolvovali náročný výcvik v Centre výcviku AČR vo 
Vyškove, ktorého hlavným cieľom bolo pripraviť príslušníkov po odbornej a jazykovej 
stránke a súčasne stmeliť celý kolektív. 

    Z dôvodu, že ide o poslednú výcvikovú jednotku v rámci NPTC, tak z našej ako aj zo 
strany ostatných koaličných partnerov, hlavným cieľom je smerovanie k úplnému 
osamostatneniu NPTC tak, aby centrum bolo schopné plne fungovať a vykonávať výcvik 
aj po odchode koaličných vojsk z uvedenej oblasti.  
 

 
 



 

Pracovná návšteva v jednotke Vojenskej polície - 

UNFICYP 

 
 

    V uplynulých dňoch najvyšší vojenský predstaviteľ misie /Force Commander/ UNFICYP 
Cyprus generálmajor Chao LIU vykonal spolu so svojím tímom inšpekciu všetkých 
vojenských jednotiek a zložiek v jednotlivých sektoroch a na veliteľstve v Nikózii. 
Jednotku Vojenskej polície /Force Military Police Unit – FMPU/ navštívil 22. novembra 
2012. 

    V úvode pracovnej návštevy Force Provost Marshal stručne informoval generála Chao Liu 
o činnosti, poslaní a pozícii, ktorú zastáva jednotka Vojenskej polície /FMPU/ v 
predmetnej misii. V ďalšom bode programu inšpekcie mu bola prakticky od prezentovaná 
činnosť a postup skupiny špeciálneho vyšetrovania /vyšetrovateľa a kriminalistického 
technika/ na mieste činu v zmysle spôsobilostí FMPU, pričom si mal možnosť prakticky 
vyskúšať predbežnú identifikáciu drog použitím jednorazových narkotesterov. 

    Najvyšší vojenský predstaviteľ misie UNFICYP bol taktiež oboznámený s postupom, 
obsahom a spôsobom žurnalizácie vyšetrovacích spisov, od genézy udalosti až po 
meritórne rozhodnutie. 

     Zástupca Provost Marshal-a mjr. Mgr. Milan CEROVSKÝ v zastúpení riaditeľstva 
Vojenskej polície odovzdal v priebehu inšpekcie generálmajorovi Chao Liu-mu informačné 
a propagačné materiály o Vojenskej polícii. 

    V závere inšpekcie sa generálmajor Chao Liu pozitívne vyjadril o činnosti príslušníkov 
jednotky Vojenskej polície v medzinárodnom krízovom manažmente, pričom vysoko 
ohodnotil slovenských a britských príslušníkov, pretože tieto krajiny majú 
profesionálnych príslušníkov Vojenskej polície, ktorí v štruktúre FMPU zastávajú 
rozhodujúce pozície. 

 
 



Pracovná návšteva v jednotke Vojenskej polície - 

UNFICYP 



 

Úspešná spolupráca vojenských policajtov 

 
 

     Vojenskí policajti zo Slovenska a Českej republiky v poslednom období veľmi úspešne 
spolupracujú. Nielen v rámci mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO 
/MNPBAT/, kde pôsobia spoločne so svojimi poľskými a chorvátskymi kolegami, ale aj v 
rámci mnohých dvojstranných aktivít. Práve túto obojstranne výhodnú spoluprácu 
vyzdvihol riaditeľ Vojenskej polície plukovník Jaroslav Hamár pri stretnutí s novým 
náčelníkom oddelenia prípravy Odbornej školy vojenskej polície vo Vyškove 
podplukovníkom Liborom Daněkom a jeho predchodcom podplukovníkom Lubomírom 
Wenzlom. Obaja navštívili riaditeľstvo Vojenskej polície v Trenčíne. 

    „Som rád, že slovenskí vojenskí policajti absolvovali prípravu spoločne s českými kolegami 
vo Vyškove a v súčasnosti s nimi a zástupcami USA, Francúzska, Portugalska a 
Rumunska pomáhajú pripravovať nových príslušníkov afganskej polície v rámci ich 
Národného výcvikového centra vo Wardaku. Na veľmi dobrej úrovni je aj spolupráca a 
výmena skúseností medzi psovodmi vojenských polícií oboch krajín. Rovnako aj medzi 
školou vojenskej polície vo Vyškove a naším Centrom výcviku a kynológie Vojenskej 
polície vo Vlkanovej – Hronseku,“ zdôraznil plukovník Hamár. 

     Práve na Horehronie viedla ďalšia cesta českých hostí. Podplukovník Daněk pripomenul, 
že v najbližšom období by chceli ešte viac zintenzívniť spoluprácu oboch zariadení. 
Okrem iného aj vzájomnou výmenou inštruktorov.  
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