
Vojenská polícia oslávila 23. výročie svojho vzniku
Slávnostným nástupom si dňa 21. januára 2014
príslušníci Vojenskej polície pripomenuli 23. výročie
vzniku Vojenskej polície. Pri tejto slávnostnej
príležitosti, poďakovať sa za prácu a zablahoželať k
výročiu príslušníkom Vojenskej polície prišli minister
obrany Slovenskej republiky Martin GLVÁČ a náčelník
Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej
republiky generálporučík Peter VOJTEK, ktorí
odovzdali oceneným vojenským policajtom pamätné
medaily ministra obrany Slovenskej republiky, medaily
za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky a
odznaky náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl
Slovenskej republiky. Ďalší ctený hosť bol vedúci
služobného úradu ministra obrany Slovenskej republiky
pán Ľudovít MACHÁČEK.

Riaditeľ Vojenskej polície vo svojom príhovore ocenil v
súčasnosti najmä dobrú spoluprácu s jednotlivými
zložkami Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej
republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky
pri tvorbe požiadaviek na spôsobilosti, plánovanie,
výcvik a budovanie logistického zázemia Vojenskej
polície, začo vyjadril poďakovanie.

Na záver úprimne poďakoval všetkým za doterajšiu
odvedenú prácu pri plnení úloh policajnej ochrany
rezortu ministerstva obrany a taktiež ocenil medailou
Vojenskej polície profesionálnych vojakov a
zamestnancov Vojenskej polície.



Fotografie



Riaditeľ Vojenskej polície si uctil pamiatku obetí 

leteckého nešťastia
Za účasti najvyšších predstaviteľov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky si riaditeľ Vojenskej polície
plk. Ing. Milan Hamar, PhD. uctil pamiatku obetí leteckého nešťastia v maďarskej
obci Hejce a na vrchu Borsó, ktorá sa stala pred 8 rokmi.

Pri leteckom nešťastí vojenského špeciálu AN-24 vtedy zahynulo 42 príslušníkov
vrátane 4 vojenských policajtov – pplk. Ľuboša Beláka, kpt. Igora Scígeľa, npráp.
Róberta Letka a práp. Vlastimila Čepičana.

Najväčšiu leteckú tragédiu v dejinách Ozbrojených síl SR pripomína na mieste rad
pamätníkov a priamo v obci Hejce pamätník, ktorý odhalili v roku 2007. Jeho
ústredným motívom je bronzová socha padajúcej postavy, obkolesená do bronzu
zaliatymi štyrmi 6-metrovými stromami, ktoré sa pri páde lietadla zlomili. Pamätník
je postavený na podstavci z tatranskej žuly.



Spolupráca vojenských a policajných kynológov

Dňa 28. januára 2014 vykonali zamestnanci Oddelenia kynológie riaditeľstva Vojenskej 
polície, pod vedení vedúceho oddelenia Bc. Ivana Lakomčíka pracovnú návštevu na 
Odbore kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Bratislave. Jednanie 
prebiehalo na profesionálnej úrovni s riaditeľom odboru pplk. Mgr. Branislavom 
Diďákom. Počas stretnutia bolo prerokované rozšírenie spolupráce v oblasti výcviku 
služobných psov formou kynologických stáži psovodov PZ na Oddelení kynológie 
riaditeľstva VP a kynológov Vojenskej polície na Odbore kynológie a hipológie Prezídia 
PZ, ktoré by sa uskutočňovali v duchu výmeny nových poznatkov a skúseností v oblasti 
kynológie.



Úvodná plánovacia konferencia MNMPBn

V dňoch 27.-31. januára 2014 sa príslušníci Vojenskej polície, ktorí participujú na 
projekte Mnohonárodného práporu vojenskej polície (MNMPBn), zúčastňujú úvodnej 
plánovacej konferencie a štábneho nácviku v Minsk-Mazowiecki v Poľsku. Uvedená 
aktivita je ďalším krokom v plnení úloh projektu MNMPBn, s cieľom pripraviť podklady a 
dokumentáciu k vykonaniu hlavnej aktivity v roku 2014 – cvičenia SHARP LYNX 2014 v 
Českej republike vo výcvikovom priestore BŘEZINA, ktoré bude vykonané na prelome 
mesiacov september a október 2014.



Spoločný výcvik psovodov

Dňa 24. januára 2014 sa uskutočnil spoločný výcvik psovodov Vojenskej polície a 
psovodov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Banská 
Bystrica (Zbor väzenskej a justičnej stráže) v priestoroch Centra výcviku a kynológie 
Vojenskej polície (CVaK VP) v Hronseku. Výcvik bol zameraný na vyhľadanie výbušnín a 
omamných a psychotropných látok a na označenie narušiteľa v rôznych prostrediach. 
Psovodi si odovzdali veľa skúseností z pôsobenia na území Slovenska i v medzinárodných 
operáciách. Výcvik organizovali a riadili inštruktori skupiny výcviku psovodov a psov CVaK
VP Vlkanová - Hronsek.



Minister Glváč privítal v radoch 

Vojenskej polície 12-týždňového Cézara

Minister obrany SR Martin Glváč dnes odovzdal zástupcom Vojenskej polície 12-
týždňového nemeckého ovčiaka Cézara, ktorého ministerstvo obrany dostalo od 
občianskeho združenia K7 Psovodi – záchranári SR. Cézar teraz absolvuje základný 
kynologický výcvik na pracovisku Vojenskej polície v Hronseku. Následne sa rozhodne, 
či bude „slúžiť“ v radoch Vojenskej polície, alebo bude zaradený do niektorého 
vojenského útvaru Ozbrojených síl SR. Veľa úspechov v službe zaželal Cézarovi aj šéf 
združenia, ktoré psíka rezortu darovalo, Peter Bátory. Zaujímavosťou je, že malý 
Cézar sa narodil 28. októbra, čiže v deň výročia vzniku prvej Česko-slovenskej 
republiky.



Jazyková príprava

V termíne 13. až 31. januára 2014 bola v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície 

(CVaK VP) Vlkanová – Hronsek vykonaná Jazyková príprava príslušníkov Vojenskej polície 
(VP).Takáto príprava má už svoju viac ako trojročnú históriu a doposiaľ vždy sa na nej 
podieľali, okrem inštruktorov CVaK VP, aj lektori Oddelenia jazykovej prípravy Zvolen, 
ako aj vybraní príslušníci útvarov Vojenskej polície. Príprava je určená hlavne pre 
príslušníkov VP, ktorí budú vyslaní na plnenie úloh v zahraničných misiách alebo pracujú 
v medzinárodnom prostredí. Dňa 13. januára 2014 k CVaK VP do jazykovej prípravy 
nastúpili šiesti príslušníci Útvaru VP Topoľčany, traja príslušníci Útvaru VP Banská 
Bystrica a štyria príslušníci Útvaru VP Prešov. Hlavným zameraním bola príprava 
príslušníkov VP na vstupné preskúšanie pred vyslaním na jazykový kurz.



Spoločný udržiavací výcvik

Útvar VP Bratislava organizoval v dňoch 4.–5. februára 2014 Spoločný udržiavací výcvik  

psovodov a služobných psov Vojenskej polície.

Psovodi s pridelenými služobnými psami sa zúčastnili výcviku v kategóriách:
- hliadkový/VP (H/VP),
- špecialista na detekciu výbušnín (Šp/V)
- a špecialista na detekciu drog (Šp/D).

V priestoroch VÚ 1570 Bratislava, Vajnory sa uskutočnil 1. deň výcviku. Ten bol 
prispôsobovaný reálnym podmienkam, v ktorých môže byť psovod a služobný pes 
nasadený. Počas druhého dňa výcviku, ktorý prebiehal vo vnútorných a vonkajších 
priestoroch Základnej škole Čierny Brod, boli pre žiakov školy vykonané praktické 
ukážky použitia služobných psov Vojenskej polície. Ukážky mali kladný ohlas u žiakov. 
Riaditeľ školy Mgr. František DARÁZS vysoko ocenil profesionalitu príslušníkov VP a ich 
štvornohých pomocníkov a zaželal im veľa úspechov počas ich ťažkej a náročnej služby.



Zabezpečenie veliteľského zhromaždenia náčelníka GŠ 

OS SR
Na základe požiadavky koordinačného štábu k príprave a vykonaniu veliteľské 
zhromaždenie náčelníka GŠ OS SR bolo dňa 6. februára 2014 príslušníkmi Útvaru 
Vojenskej polície Bratislava vykonané policajné zabezpečenie veliteľského zhromaždenia 
v priestoroch objektu Ministerstva obrany SR. Na celej akcii sa podieľalo 8 príslušníkov 
útvaru, ktorých zároveň operatívne posilnili podľa pokynov príslušníci ochrannej zmeny 
objektu MO SR. V skorých ranných hodinách bola psovodom a služobným psom VP-
špecialistom na detekciu výbušnín (Šp/V) vykonaná pyrotechnická kontrola priestorov 
zhromaždenia a vystavovanej techniky. Celý priebeh akcie bol koordinovaný v súčinnosti 
s ostatnými zložkami OS SR a predvídaním možných rizík prebehlo zhromaždenie bez 
nedostatkov.



Výcvik na Aligatoroch

Dňa 3. februára 2014 nastúpili k Centru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek 
príslušníci OS SR na výcvik vodičov vozidiel Aligator konaný v termíne 3.–7. februára 
2014. Riadiacim výcviku bol starší inštruktor nrtm. Eduard Kotian a zúčastnilo sa ho 10 
príslušníkov VÚ 1102 Michalovce a 3 príslušníci VÚ 1606 Nováky. V prvej časti výcviku 
frekventanti absolvovali teoretickú prípravu, v ktorej prebrali konštrukciu, technické 
údaje ako i obsluhu vozidla a spôsob jazdy. V druhej časti výcviku boli vykonané 
praktické jazdy vozidlami v rôznych terénnych podmienkach. Po ukončení boli 
frekventantom odovzdané osvedčenia o absolvovaní výcviku.



Konferencia Centra výnimočnosti vojenskej polície

V dňoch 3.-7. februára 2014 sa konala 1. konferencia riadiaceho výboru Centra 
výnimočnosti vojenskej polície (MP COE) v poľskej Bydgoszczi, ktorej sa zúčastnil 
zástupca Vojenskej polície kpt.Ing. Jozef BOLEČEK a zástupca SEOP p. PhDr. Daniela 
GEISBACHEROVÁ. Slovenskí zástupcovia boli v postavení pozorovateľov, nakoľko 
vojenská polícia má záujem o vyslanie svojho zástupcu do MP COE. Predmetom 
zasadnutia boli otázky schválenia rozpočtu, koncepcie činnosti na r.2014, ako i otázky 
rozvoja do ďalších rokov.



Skúšky v kariérnych kurzoch Vojenskej polície

V mesiaci január 2014 Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová –
Hronsek podľa plánu zahájilo tri kariérne kurzy pre príslušníkov Vojenskej polície. Do 
Základného kurzu – na povýšenie do vojenskej hodnosti čatár, boli určení piati príslušníci 
Útvarov Vojenskej polície, do Zdokonaľovacieho kurzu - na povýšenie do vojenskej 
hodnosti rotný, jeden vojenských policajt a do Vyššieho kurzu na hodnosť rotmajster a 
nadrotmajster, piati policajti. Riadiacim kurzov za CVaK VP bol štábny nadrotmajster 
JUDr. Dalibor Čepček. Komisia určená riaditeľom Vojenskej polície dôkladne preverila 
stupeň znalostí, ktoré frekventanti v kurzoch získali. Predseda komisie pplk. Ing. Pavol 
Kmeťo (RVP) po vyhodnotení mohol skonštatovať, že všetci účastníci kurzov uspeli. Na 
slávnostnom nástupe im následne veliteľ CVaK VP mjr. Ing. Marián Turanský 
zablahoželal a odovzdal osvedčenia. Každé povýšenie poddôstojníka Vojenskej polície je 
spojené s absolvovaním a úspešným ukončením kariérneho kurzu vykonávaného v Centre 
výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek.



Bežecké lyžovanie za účasti vojenských policajtov
Od štvrtku 6. do piatku 7. februára 2014 hostili Kremnické vrchy Majstrovstvá 
ozbrojených síl SR v bežeckom lyžovaní. Organizátorom majstrovstiev boli Vzdušné sily 
OS SR a realizáciou bol poverený žilinský 5. pluk špeciálneho určenia. Aj napriek nie 
veľmi priaznivým klimatickým podmienkam sa súťažilo na veľmi dobre pripravených 
tratiach v nasledovných kategóriách:
- beh – muži na 8,8 km voľnou technikou,
- beh - ženy na 4,4 km voľnou technikou,
- štafetové behy voľnou technikou na 3x2.2 km mužov a žien.

Vojenskú políciu reprezentovali štyria príslušníci: nrtm. Bc. Vladimír BOBUĽA, rtn. 
Bc. Martin ÁČ z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek a rtm. 
Anton TURIAK, rtn. Bc. Marian PORUBSKÝ zo Skupiny pre riešenie krízových situácií 
Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica. V kategórií muži nad 40 rokov obsadil 3. 
miesto nrtm. Vladimír Bobuľa. V kategórií muži od 30 - 40 rokov obsadili rtn. Marián 
Porubský 2. miesto, rtn. Martin ÁČ 8. miesto a rtm. Anton Turiak 12. miesto. Štefeta
v zložení – Bobuľa, Áč a Porubský obsadila v silnej konkurencii krásne 2. miesto.



Vojenskí policajti štyroch armád sa pripravujú na 

Liptove
Priestory Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC ( International Staff

Officers´ Course) v Akadémii OS SR v Liptovskom Mikuláši patria v tomto a budúcom 
týždni aj kurzom, určeným pre vojenských policajtov. Podľa riaditeľa centra vzdelávania 
AOS plukovníka Róberta Totkoviča kurzy organizujú na vyžiadanie vojenskej polície. 
Celkovo v oboch kurzoch v Liptovskom Mikuláši pripravia 16 vojenských policajtov z 
Poľska, 15 zo Slovenska, 11 z Českej republiky a 8 z Chorvátska. Obsah a priebeh 
kurzu si pochvaľuje nielen kapitán Jozef Boleček z trenčianskeho riaditeľstva Vojenskej 
polície, ale aj nadporučík Ondřej Mlýnek z Hlavného veliteľstva VP v Prahe či poľský 
poručík Tomasz Drove. ISOC v Liptovskom Mikuláši poskytuje vo svojich kurzoch 
predovšetkým štábny výcvik pre dôstojníkov v anglickom jazyku. Jeho absolvovanie im 
potom umožňuje zúčastňovať sa plánovania a vedenia vojenských činností v širokom 
spektre konfliktov v rámci mnohonárodného prostredia. Na Liptove uskutočňujú tri 11-
týždňové kurzy v priebehu roka.



Preskúšanie služobných psov OS SR

Na základe dožiadania z VÚ 5728 Nováky boli dňa 13. februára 2014 hlavným 

kynológom MO SR a kynológom oddelenia kynológie riaditeľstva Vojenskej polície 
preskúšané služobné psy uvedeného útvaru, ktoré nemali platnú kategóriu hliadkových 
psov v zmysle Smernice MO SR č. 62/2007 o kynológii. Po preskúšaní im bola kategória 
predĺžená do najbližšieho odborného kynologického kurzu.



Odborná príprava kriminalistických technikov

V dňoch 11. a 12. februára 2014 
kriminalistickí technici Vojenskej 
polície absolvovali v priestoroch 
Národného centra EOD Nováky 
školenie o základných vlastnostiach 
výbušnín a munície. Príslušníci EOD 
objasnili kriminalistickým technikom 
zloženie rôznej munície, vlastnosti a 
zloženie výbušnín. Poučili ich o 
spôsobe manipulácie a nakladania s 
výbušninami, aby pri manipulácii s 
nimi nedošlo k poškodeniu zdravia, 
úrazom alebo iným nežiaducim 
javom. Počas školenia sa ďalej 
zaoberali označením školnej, cvičnej 
a ostrej munície a trhavín. 
Informácie získané od príslušníkov 
NC EOD budú kriminalistickí 
technici využívať a aplikovať v 
praxi na miestach činu alebo 
udalosti, pri plnení svojich úloh.



Vyhodnotenie úloh Vojenskej polície

Dňa 25. februára 2014 riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan Hamar, PhD. za 
prítomnosti hlavných funkcionárov a veliteľov podriadených útvarov vyhodnotil plnenie 
úloh za uplynulý rok 2013. Zamestnanie sa uskutočnilo na pôde riaditeľstva Vojenskej 
polície v Trenčíne. Riaditeľ Vojenskej polície poďakoval za odvedenú prácu a splnené 
úlohy aj napriek neľahkej situácii v celom rezorte obrany. Dôraz vyhodnotenia bol 
položený na rozbor bezpečnostnej situácie v rezorte obrany za rok 2013 a vykonaných 
aktivít v medzinárodnom krízovom manažmente (MKM). V záverečnej časti zamestnania 
boli prednesené hlavné ciele a priority Vojenskej polície na rok 2014.



Zabezpečenie Vojenskej rady náčelníka GŠ OS SR

V Topoľčanoch sa dňa 18. februára 2014 konala Vojenská rada náčelníka GŠ OS SR, 
počas ktorej vojenskí policajti vykonali policajné zabezpečenie uvedenej aktivity a 
dohliadali nad nerušeným priebehom rokovania. Na celej akcii sa podieľali 4 príslušníci 
útvaru Vojenskej polície Topoľčany. Hliadka dopravnej polície zabezpečila plynulý príjazd 
a odjazd účastníkov vojenskej rady a parkovanie v objekte kasární. Poriadková hliadka 
dohliadala na parkovanie vozidiel v objekte kasární a zabezpečenie režimu vstupu do 
kasární. Príslušníci skupiny pre riešenie krízových situácii boli pripravení na prezentáciu 

svojich spôsobilostí, ktoré precvičovali na útvarovom cvičisku.



Výcvik VIP ochrany v bojovej zóne

V dňoch 17. až 21. 
februára 2014 v 
priestoroch Centra výcviku 
a kynológie Vojenskej 
polície Vlkanová – Hronsek 
bola vykonaná prvá časť 
výcviku príslušníkov 
levického práporu, ktorí sa 
pripravujú k plneniu úloh v 
rámci zabezpečenia ochrany 
a obrany poradenských 
tímov pre afganský 
manévrový prápor (Mobile 
Strike Force) s možnosťou 
nasadenia v celom priestore 
Afganistanu. Výcvik bol 
zameraný na zvládnutie 
základných streleckých 
zručností vo formácií 
štyroch ochrancov s 
následnou evakuáciou VIP 
osoby za sťažených 
fyzických a psychických 
podmienok. Výcvik viedli 
inštruktori CVaK VP.



Odborný kurz - služobné zákroky
Od 10. do 21. februára 2014 nastúpilo do Odborného kurzu - služobné zákroky 9 

príslušníkov Vojenskej polície, ktorý organizovalo Centrum výcviku a kynológie Vojenskej 
polície Vlkanová – Hronsek. Frekventanti boli rozdelení do skupín podľa pôsobnosti v 
materských útvaroch, pričom bola zohľadnená skutočnosť, že môžu v budúcnosti plniť 
úlohy v spoločnom výkone služby. Cieľom bolo dosiahnuť stav, keď sa vojenský policajt 
musí samostatne rozhodnúť o postupe a výbere donucovacích prostriedkov pri vykonávaní 
služobných zákrokov dvojčlennou hliadkou. Inštruktori CVaK VP nrtm. Bc. Vladimír 
Bobuľa, nrtm. Patrik Štefko a rtn. Bc. Martin Áč zamerali nosnú časť kurzu na 
praktické zdokonalenie sa príslušníkov Vojenskej polície pri použití donucovacích 
prostriedkov s dôrazom na rozhodovací proces výberu prostriedkov, stupňovanie a 
legálnosť ich použitia. Túto časť frekventanti zvládli na dobrej úrovni, pričom menšie 
nedostatky boli postupne odstraňované v priebehu kurzu. Po absolvovaní kurzu boli 
všetkým frekventantom odovzdané "Osvedčenia o absolvovaní Odborného kurzu služobné 
zákroky".



Vojenskí policajti sa pripravujú na nasadenie v operácii 

UNFICYP

Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek v dňoch 10. až 21. 
februára 2014 vykonalo pre vybraných príslušníkov Vojenskej polície spoločnú prípravu 
pred vyslaním do operácie UNFICYP na Cypre. Cieľom výcviku bolo teoreticky a 
prakticky pripraviť príslušníkov Vojenskej polície na špecifiká anglickej slovnej zásoby 
používanej pri výkone služby, obmedzenia pri použití donucovacích prostriedkov, 
medzinárodné postupy služby dopravnej a poriadkovej polície a samozrejme streleckej 
prípravy v policajnej praxi so zameraním na výkon služby v podmienkach operácie 
UNFICYP. Inštruktori z CVaK VP v spolupráci s externým inštruktorom z ÚVP 
Topoľčany rtm. Bc. Jozefom KMEŤOM rozdelili celý výcvik do dvoch častí. Ciele 
prípravy frekventanti splnili na veľmi dobrej úrovni.



Odborné kynologické kurzy
Na základe Organizačných pokynov riaditeľa Vojenskej polície na zabezpečenie a 

riadny priebeh odborných kynologických kurzov v prvom polroku 2014 nastúpili dňa 3. 
marca 2014 príslušníci Vojenskej polície, príslušníci a zamestnanci Ozbrojených síl SR 
do nasledovných odborných kynologických kurzov, ktoré sa vykonávajú v Centre výcviku 
a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek:

Kurzy pre príslušníkov Vojenskej polície
1. Základný kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na detekciu drog v termíne 

3.marec – 6. jún 2014.
2. Opakovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na detekciu drog v 

termíne 3. – 28. marec 2014.
Kurzy pre príslušníkov Ozbrojených síl SR
1. Základný kurz psovodov strážnych psov v termíne 3. marec – 25. apríl 2014.
2. Doškoľovací kurz psovodov strážnych psov v termíne 3. marec – 25. apríl 2014.
3. Základný kurz psovodov hliadkových psov v termíne 3. marec – 9. máj 2014.
4. Doškoľovací kurz psovodov hliadkových psov v termíne 3. marec – 9. máj 2014.
5. Opakovací kurz psovodov hliadkových psov v termíne 3. marec – 4. apríl 2014.



Zabezpečenie mierového rokovania na Cypre

Príslušníci medzinárodnej vojenskej polície FMPU (Force Military Police Unit) nrtm. Ivan 
HANTÁK, rtm. Jaroslav SOBEK, rtm. Peter KACVINSKÝ, rtn. Matúš ČERVEŇÁK a 
rtn. Kvetoslav SLOBODA, plniaci úlohy v mierovej operácii UNFICYP na Cypre sa v 
súčinnosti s ostatnými zahraničnými príslušníkmi jednotky podieľali na zabezpečení 
bezpečnosti, ochrany a sprevádzania predstaviteľov cyperských Grékov a Turkov počas 
rokovania dňa 11. februára 2014 v priestoroch UNPA (United Nation Protected Area). 
Za prítomnosti médií sa predstavitelia cyperských Grékov a Turkov stretli po 18-
mesačnej prestávke, kedy obnovili mierové rokovania. Príslušníci Vojenskej polície plnili 
úlohy na profesionálnej úrovni, pričom ich činnosť bola vysoko ocenená z miest 
najvyššieho velenia mierovej operácie UNFICYP na Cypre.



Vojenská polícia v operácii ISAF

Príslušníci Vojenskej polície, ktorí v súčasnosti plnia úlohy v operácii ISAF, sú z Útvaru 
Vojenskej polície Prešov a z Centra výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek.

Rozdelenie výkonu funkcií je nasledovné:
- jeden príslušník pôsobí na funkcii národný vojenský policajt v zostave NSE Task

force Slovcon
- ostatní príslušníci pôsobia v zostave IMP (ISAF Military police) COMKAF v 

Kandaháre.
Rozhodujúce úlohy plnenia operačných spôsobilostí v priestore operácie ISAF 

príslušníkmi Vojenskej polície. Úlohou národného vojenského policajta je vykonávanie 
preventívnej činnosti resp. aktivít na elimináciu protiprávneho konania a zabezpečeniu 
bezpečnosti v doprave. Ďalej celú svoju prácu zameriava na zvládnutie operačných 
postupov v súčinnosti s príslušníkmi IMP pri plnení úloh v priestore operácie ISAF. V 
medzinárodnom prostredí vojenskej polície pôsobí jeden dôstojník vojenskej polície na 
funkcii zástupcu veliteľa - DPM (Deputy Provost Marshal) IMP COMKAF. Jeho úlohou je 
podieľať sa na riadení činnosti IMP, na zvládnutí operačných postupov a priamo 
komunikovať a riadiť príslušníkov IMP počas výkonu služby. Vo funkcii príslušníkov 
hliadky jednotky IMP COMKAF Kandahár pôsobia slovenskí vojenskí policajti v 
zmiešaných hliadkach spolu US MP a tiež jeden príslušník K9 (psovod). Stanovené úlohy 
príslušníci IMP plnia na požadovanej úrovni v súlade s operačnými postupmi pre daný 
priestor operácie ISAF. Veľmi kvalitne je hodnotená práca príslušníka IMP – psovoda a 
jeho psa s úlohou prevencie a vyhľadávania drog podľa určenia v priestore operácie 
ISAF.



Fotografie



Strelecká príprava
Dňa 27. februára 2014 v priestoroch strelnice Centra výcviku a kynológie v Hronseku 
vykonali príslušníci riaditeľstva Vojenskej polície streleckú prípravu v streľbe zo Sa vz. 
58, Sa HK UMP 9mm a Pi. vz. 75 D COMPACT 9mm.



Osadenie pamätnej tabule nrtm. Ľubomírovi IGAZOVI

Po skončení zamestnania sústredeného výcviku v priestoroch Centra výcviku Lešť dňa 
3.3.2014 bolo vykonané osadenie pamätnej tabule nrtm. Ľubomírovi IGAZOVI, ktorý 
dňa 12.9.2013 tragicky zahynul pri výcviku SkPRKS. Na spomienkovej udalosti boli 
okrem príslušníkov SkPRKS BB zúčastnení aj príslušníci ÚVP PO, RVP TN a príslušníci 
Centra výcviku Lešť.

†12.9.2013 nrtm. Ľubomír IGAZ
Česť jeho pamiatke. 



Sústredený výcvik v priestoroch Centra výcviku Lešť 

Skupiny pre riešenie krízových situácií ÚVP BB

V dňoch 3.-4.3.2014 vykonala 
Skupina pre riešenie krízových 
situácií ÚVP BB sústredený výcvik 
v priestoroch Centra výcviku 
Lešť. Účelom zamestnania bolo 
zladenie skupiny v takticko-
streleckej situácií v zastavaných 
priestoroch. V druhom výcvikovom 
dni bolo vykonané strelecké 
cvičenie s SA vz58V, kde 
príslušníci SkPRKS BB vyskúšali 
rôzne polohy pri streľbe so SA 
vz.58V. Záverečné cvičenie v 
Jakub Building Gun bolo vykonané s 
ostrou streľbou z HK UMP a ČZ 
75D. Táto príprava vyžadovala 
maximálne sústredenie od 
príslušníkov SkPRKS. Po 
záverečnom zhodnotení riadiacimi 
zamestnania rtm. Štefanom 
TRŠOM a npor. Ing. Jurajom 
ANTOLOM bola vyjadrená 
spokojnosť s výsledkom 
sústredenia, pričom bolo 
skonštatované, že je potrebné 
neustále precvičovanie uvedenej 
problematiky.



Spoločný udržiavací výcvik psovodov
V zmysle Organizačných pokynov riaditeľa VP na vykonanie spoločných udržiavacích 
výcvikov psovodov a služobných psov Vojenskej polície v roku 2014, ÚVP Prešov pripravil 
a spoločne s ostatnými útvarmi vykonal uvedený výcvik v termíne 4.–5. marca 2014 v 
priestoroch Kráľovej Lehoty a Hybe. Výcvik bol zameraný na prípravu služobných psov k 
reálnemu nasadeniu pri výkone služby podľa potrieb VP. Výcviku sa zúčastnili psovodi so 
služobnými psami v kategóriách "hliadkový/VP", "špecialista – na detekciu výbušnín" a 
"špecialista na detekciu OPL (drog)". Počas výcviku bola vykonaná názorná ukážka práce 
psovodov a služobných psov pre deti z Detského domova v Kráľovej Lehote, ktorá mala 
kladný ohlas u detí i vedenia domova.



Pracovná kynologická stáž študentov UVLF Košice

Dňa 6. marca 2014 sa uskutočnila na oddelení kynológie riaditeľstva VP pracovisko 
Hronsek v spolupráci s príslušníkmi Centra výcviku a kynológie VP Vlkanová - Hronsek, 
pracovná kynologická stáž študentov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v 
Košiciach odbor "kynológia", ktorá nadväzuje na niekoľkoročnú vzájomnú spoluprácu. 
Uvedenej stáže sa zúčastnilo 34 študentov pod vedením MVDr. Ľuboša Bagina, 
zodpovedného učiteľa danej disciplíny. Počas kynologickej stáže prebiehala živá diskusia 
o práci kynológov Vojenskej polície, ktorá bola spojená s praktickými ukážkami výcviku 
služobných psov na detekciu OPL (drogy) a hliadkových psov Vojenskej polície.



Vojenská polícia zabezpečovala inšpekčnú skupinu 

Bieloruska
V dňoch 3.– 6. marca 2014 vykonali 

príslušníci ÚVP Topoľčany policajné 
zabezpečenie návštevy inšpekčnej 
skupiny Bieloruska v Slovenskej 
republike. Policajné zabezpečenie 
pozostávalo zo sprievodov inšpekčnej 
skupiny na trasách jej kontrol, 
zabezpečenia poriadkovej hliadky v 
mieste kontrol inšpekčnej skupiny a 
zo zabezpečenia ochrany inšpekčnej 
skupiny v miestach pristátia 
vrtuľníka počas preletu vrtuľníkom 
nad kontrolovaným územím SR.



Výcvik levického práporu pokračuje

V dňoch 24. až 28. februára 2014 vo Výcvikovom priestore Centra výcviku Lešť bola 
vykonaná druhá časť výcviku príslušníkov 13. mechanizovaného práporu Levice, ktorí sa 
pripravujú k plneniu úloh v rámci zabezpečenia ochrany a obrany poradenských tímov pre 
afganský manévrový prápor (Mobile Strike Force) s možnosťou nasadenia v celom 
priestore Afganistanu. Tentoraz bol výcvik zameraný na prípravu ostreľovačov a 
zúčastnilo sa ho 10 príslušníkov 13. mechanizovaného práporu Levice. Riadiaci výcviku 
bol starší inštruktor z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek 
rtm. Peter Toscano.



Odborná príprava kriminalistických technikov II.

V dňoch 11. a 12. marca 2014 sa druhá časť kriminalistických technikov Vojenskej 
polície zúčastnila školenia o základných vlastnostiach výbušnín a munície v priestoroch 
Národného centra EOD Nováky. Príslušníci EOD kriminalistickým technikom objasnili 
zloženie a vlastnosti rôznej munície a výbušnín. Preškolením tejto skupiny bola zavŕšená 
posledná etapa odbornej prípravy kriminalistických technikov Vojenskej polície k 
základom o munícii a výbušninách. Príslušníci EOD odovzdaním svojich vedomostí a 
skúseností prispeli k rozvoju odbornej pripravenosti kriminalistických technikov, ktorí 
tieto informácie budú v praxi využívať pri plnení svojich úloh na mieste činu alebo 
udalosti.



Slávnostný nástup pred odchodom na Cyprus
Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície sa zišli v piatok 14. 
marca 2014 v kasárňach pod Zoborom v Nitre na slávnostnom nástupe pri príležitosti 
ich odchodu na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a to v operácii UNFICYP 
na Cypre. Z celkového počtu 84 profesionálnych vojakov sú do uvedenej operácie vyslaní 
aj 4 príslušníci Vojenskej polície. S odchádzajúcimi vojakmi sa prišli rozlúčiť ich rodinný 
príslušníci, predstavitelia Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Miroslav 
Korba-veliteľ Vzdušných síl OS SR, plukovník Miroslav Lorinc-veliteľ protilietadlovej 
raketovej brigády, štábny nadrotmajster Vladimír Beluš-hlavný poddôstojník OS SR, 
predstavitelia Vojenskej polície plukovník Milan Hamar-riaditeľ Vojenskej polície, major 
Miroslav Hrnčiar-zástupca veliteľa Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica a ďalší 
pozvaní hostia.



Českí vojenskí policajti v kurze bojovej streľby

V dňoch 10. až 14. marca 2014 bol v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície 
(CVaK VP) Vlkanová – Hronsek vykonaný Odborný kurz – bojová streľba Vojenskej polície 
II. stupňa. Okrem jedenástich príslušníkov Skupiny pre riešenie krízových situácií 
Útvaru Vojenskej polície Topoľčany sa ho zúčastnili aj traja príslušníci Vojenskej polície 
Armády Českej republiky kpt. Petr KADLEC, npráp. Pavel ZÁVORKA a nrtm. Kamil 
KONOPKA. Spolupráca a výmena skúseností medzi vojenskými policajtmi Slovenskej a 
Českej republiky funguje na vysokej úrovni dlhodobo, avšak uvedený kurz bol po 
dvojročnom plánovaní prvou lastovičkou vyslania príslušníkov jedného štátu do kurzu 
vykonávaného partnerskou stranou. Počas kurzu si príslušníci obidvoch krajín vymenili 
množstvo skúseností z prípravy a vedenia streleckej prípravy a taktiež si tieto prakticky 
vyskúšali. Uvedený kurz mal veľký prínos nielen pre frekventantov, ale aj pre 
inštruktora kurzu nrtm. Eduarda KOTIANA (CVaK VP) tým, že všetci účastníci získali 
nové možnosti individuálnej prípravy ako i prípravy ďalších kurzov.



Ocenenie vojenských policajtov na Cypre

Dňa 14. marca 2014 si vojenskí policajti kpt. Ing. Stanislav MEZEŠ, nrtm. Ivan 

HANTÁK, rtm. Jaroslav SOBEK, rtm. Peter KACVINSKÝ, rtn. Matúš ČERVEŇÁK a 
rtn. Kvetoslav SLOBODA, príslušníci medzinárodnej vojenskej polície FMPU (Force
Military Police Unit), prevzali z rúk veliteľa slovenského kontingentu pplk. Ing. 
Miroslava MIŠOVICA za prítomnosti FPM (Forst Provost Marshal) maj. Karen L MILLER 
medaily k 50-tému výročiu založenia mierovej operácie UNFICYP na Cypre. V 
priestoroch dislokácie medzinárodnej Vojenskej polície v Nikózii pplk. Mišovic osobne 
poďakoval vojenským policajtom za odvedenú prácu a vysokú profesionalitu počas 
šesťmesačného pôsobenia v prospech medzinárodného prostredia a v prospech 
slovenského kontingentu. Zároveň zaželal rotujúcim šťastný návrat k svojim rodinám a 
poprial veľa úspechov v ďalšej profesionálnej kariére.
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Bezpečnosť detských cyklistov
Dňa 8. marca 2014 príslušníci 
medzinárodnej Vojenskej polície 
FMPU v mierovej operácii 
UNFICYP na Cypre rtm. Peter 
KACVINSKÝ, rtn. Matúš 
ČERVEŇÁK a rtn. Kvetoslav 
SLOBODA zabezpečovali aktivitu 
so zameraním na bezpečnosť 
detských cyklistov. Akcia bola 
vykonaná v spolupráci s 
policajnými zložkami v rámci CJPU 
(Cyprus Joint Police Unit) 
community police a to RAF MP 
(Royal Air Force Military Police) a 
SBA CP (Souverein Base Area
Community Police). Aktivita bola 
vedená pod dohľadom SBA CP, 
ktorých policajti sú školení na 
vykonávanie takéhoto kurzu. 
Súčasťou dňa bola aj dynamická 
ukážka zatýkania páchateľa v 
podaní slovenských vojenských 
policajtov. Po skončení celodennej 
aktivity bola prítomnými vyjadrená 
vysoká profesionalita vojenských 
policajtov a pozitívny prínos v 
rámci bezpečnosti detí.



Príslušníci Vojenskej polície na kurze v Čechách

V dňoch 24. - 28. marca 2014 mjr. Valentín CEBO (Útvar Vojenskej polície Topoľčany), 
kpt. Pavol SÁLUS (Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície), kpt. Ján KUIŽ 
(Útvar Vojenskej polície Prešov) a npor. Róbert BETÁK (Útvar Vojenskej polície 
Bratislava) absolvovali Modulárny kurz techniky jazdy. Kurz bol vedený inštruktormi 
Odbornej školy Vojenskej polície (VP) Vyškov a prizvanými príslušníkmi VP a primárne 
bol vykonávaný pre 24 frekventantov VP ČR.



Špeciálny výcvik kynológov Vojenskej polície na drogy

V termíne 3. – 28. marca 2014 organizovalo oddelenie kynológie riaditeľstva Vojenskej 
polície (VP) Opakovací kurz psovodov a psov so špeciálnym využitím na detekciu drog 
(omamné a psychotropné látky - OPL), ktorý sa uskutočnil v Centre výcviku a kynológie 
VP Vlkanová – Hronsek. Kurzu sa zúčastnili štyria príslušníci VP – psovodi s pridelenými 
služobnými psami z útvarov VP Topoľčany, Prešov, Centra výcviku a kynológie VP a 
oddelenia kynológie riaditeľstva VP, ktorí obhájili pridelenú kategóriu pre služobného 
psa špecialista/drogy (Šp/D).



Policajné zabezpečenie delegácie Spojených štátov 

amerických
V dňoch 27.3.-31.3.2014 príslušníci Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica vykonali 
policajné zabezpečenie delegácie Spojených štátov amerických. Príslušníci Skupiny pre 
riešenie krízových situácií OPV I a Skupiny Vojenskej polície Liptovský Mikuláš OPV II 
zabezpečovali Veliteľovi národnej gardy štátu Indiana a Náčelníkovi Generálneho štábu 
OS SR ochranu a navedenie sprievodov na trasách presunov, ochranu ubytovacích 
priestoroch hotela a sprievodných podujatí. Kpt. Ing. Milošovi MÚRANICOVI a npor. 
Ing. Jurajovi ANTOLOVI osobne poďakoval generálporučík Ing. Peter Vojtek za 
výbornú prácu, ktorú odviedli príslušníci ÚVP Banská Bystrica. Poďakovanie za veľmi 
dobrú spoluprácu patrí aj príslušníkom Útvaru Vojenskej polície Bratislava a Horskej 
záchrannej služby oblastné stredisko Vysoké Tatry, pracovníkom Letiska Poprad – Tatry 
a zamestnancom Belianskej jaskyne.



Odborná príprava Útvaru Vojenskej polície Topoľčany

Útvar Vojenskej polície Topoľčany vykonal v rámci veliteľsko-odbornej a streleckej 

prípravy ostré streľby z pištole vz.75 D COMPACT. Ďalší deň pod vedením inštruktora 
z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek nrtm. Patrika ŠTEFKA 
vojenskí policajti absolvovali teoretickú časť výcviku vodičov s právom prednosti jazdy. 
Výcvik ukončili praktickými jazdami a preskúšaním. Veliteľská príprava pokračovala a 
bola zameraná na prípravu techniky na letnú prevádzku. Príslušníci útvaru sa 
oboznámili so zásadami požiarnej ochrany a v závere zamestnania bola vykonaná 
prezentácia na uvádzanie útvaru do pohotovosti a plnej pohotovosti, ktorú vykonal 
príslušník riaditeľstva Vojenskej polície mjr. Ing. Miloš SOLIAR. Súčasne s týmto 
výcvikom Útvar Vojenskej polície Topoľčany zabezpečoval ochranu a sprevádzanie 
veliteľa Národnej gardy štátu Indiana generálmajora Roya Martina UMBARGERA.



Fotografie



Vojenský policajti cvičili ochranu a sprevádzanie 

určených osôb

V termíne 3.3. – 21.3.2014 sa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK

VP) Vlkanová-Hronsek uskutočnil odborný kurz - osobná ochrana, ktorého sa zúčastnilo 
7 príslušníkov Vojenskej polície. Cieľom kurzu bolo pripraviť frekventantov po 
teoretickej a praktickej stránke s dôrazom na cieľavedomú organizovanú činnosť, pri 
ktorej frekventanti získali nové vedomosti, rozvíjali svoje intelektuálne spôsobilosti, 
praktické návyky, zručnosti ako aj osobnostné vlastnosti a kvality, ktoré sú potrebné 
pre úspešné zvládnutie úloh pri ochrane určených osôb ktoré Vojenskej polície vyplývajú 
zo zákona. Tu je potrebné vyzdvihnúť aktívny prístup všetkých frekventantov a 
obzvlášť príslušníkov ÚVP Bratislava nrtm. Milana Kupku, rtm. Štefana Tökolyho a rtm. 
Radovana Šinka, ktorí odovzdávaním svojich praktických skúseností a vedomostí prispeli 
k zvýšeniu kvality prípravy.
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Ocenenie príslušníka Vojenskej polície v operácii ISAF

Nrtm. Ondrej BIHARI, príslušník Vojenskej polície - psovod, bol dňa 31.3.2014 
ocenený na Regional Command South U.S. generálom REINYM za príkladné plnenie úloh 
vojenského policajta K-9 v štruktúre KAF IMP. Toto ocenenie si menovaný príslušník 
vyslúžil za nasadenie v špeciálnych operáciách vykonávaných IMP – a to najmä v akciách 
zameraných na hľadanie kontrabandu /drogy/ a vo "force protection" operáciách. Na 
ocenenie "Hero of the Day" bol navrhnutý veliteľom operačnej skupiny KAF IMP kpt. 
GARVENSOM a je prvým slovenským vojakom, ktorému bolo toto ocenenie udelené.



Výcvik na Aligatoroch
V termíne 31.3. – 4.4.2014 sa v 
Centre výcviku a kynológie Vojenskej 
polície Vlkanová – Hronsek konal 
Výcvik vodičov vozidiel Aligator, na 
ktorý nastúpili 10 príslušníci VÚ 1102 
Michalovce a 3 príslušníci VÚ 2207 
Levice. Riadiacim výcviku bol starší 
inštruktor nrtm. Eduard Kotian. V 
prvej časti výcviku boli frekventanti 
formou prednášky oboznámení so 
základnými technickými parametrami 
vozidla. Nrtm. Kotian položil dôraz na 
konštrukciu, zvláštnosti pri jeho 
obsluhe a údržbe, možné poruchy a 
ich odstraňovanie, zvláštnosti jazdy v 
teréne a na pozemných komunikáciách 
a v neposlednom rade na použitie 
navijaku. V druhej časti výcviku sa 
frekventanti prakticky oboznámili s 
vozidlom a jeho konštrukciou. Overili 
si svoje teoretické vedomosti z 
údržby, prakticky sa naučili vykonávať 
kontrolu vozidla pred a po jazde a 
vykonávať kontroly počas parkových 
dní. Na záver boli vykonané praktické 
jazdy vozidlami. Po ukončení boli 
všetkým frekventantom odovzdané 
osvedčenia o absolvovaní výcviku.



Výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy
V dňoch 8. - 9. apríla 2014 sa v priestoroch Útvaru Vojenskej polície Prešov konal 
opakovací výcvik vodičov s právom prednostnej jazdy, ktorého sa zúčastnilo 12 
príslušníkov ÚVP Prešov. Prvá časť opakovacieho výcviku vodičov bola zameraná na 
vykonanie preskúšania účastníkov z pravidiel cestnej premávky a na vykonanie prednášok 
zo zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z.z. Druhá časť výcviku bola 
praktická a bola zameraná na jazdu zručnosti a zvládanie krízových situácií pri vedení 
vozidla so zvláštnym výstražným zvukovým znameniami v meste Prešov. Riadiacim výcviku 
bol nrtm. Patrik ŠTEFKO z Centra výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek. Všetci 
zúčastnení úspešne absolvovali uvedený výcvik.



Zabezpečenie návštevy českého ministra obrany

Dňa 11.4.2014 sa príslušníci Vojenskej polície zúčastnili policajného zabezpečenia prvej 
oficiálnej návštevy ministra obrany Českej republiky p. Martina STROPNICKÉHO počas 
jeho pobytu na území Slovenskej republiky. Pre zabezpečenie nerušeného priebehu akcie 
príslušníci Vojenskej polície zabezpečili osobnú ochranu ministra obrany Českej 
republiky, ochranu a sprevádzanie delegácie, pyrotechnickú kontrolu reštauračného 
zariadenia za použitia služobného psa na detekciu výbušnín a epizodickú ochranu pre 
príjazdy chránenej osoby a jeho sprievodu do miest určenia. Aj vďaka týmto 
spôsobilostiam Vojenskej polície bol zabezpečený plynulý a ničím nerušený priebeh 
samotnej návštevy.



Prevencia kriminality
Odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality na veliteľstvách, 
útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl SR sa uskutočnilo dňa 16. apríla 2014 v 
Posádkovom klube v Trenčíne. Na zamestnaní sa zúčastnilo 44 príslušníkov veliteľstiev 
síl, útvarov OS SR a Vojenskej polície. Predmetom odborného zhromaždenia bolo 
vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte obrany, správa o stave plnenia úloh prevencie 
kriminality v rezorte obrany, poriadková, dopravno-bezpečnostná situácia a ochrana 
objektov za rok 2013. V rámci zhromaždenia si účastníci vypočuli prednášku o teórii 
prevencie kriminality a problematike subvenčných podvodov, ku ktorým dochádza v 
rezorte obrany. Prezentované boli aj priority prevencie kriminality do nasledujúceho 
obdobia s dôrazom na vybrané oblasti, ktorými je nutné sa v nasledujúcom období 
zaoberať.



Výcvik vojenských hasičov
V termíne 10.-11.4.2014 a 14.-15.4.2014 sa v Centre výcviku a kynológie Vlkanová -
Hronsek uskutočnil Opakovací výcvik - vodičov s právom prednostnej jazdy. Výcvik 
absolvovalo 26 príslušníkov vojenských hasičských jednotiek VÚ 5728 Lešť, Trenčín, 
Nováky, Poprad, Sklené a Rašov. Frekventanti výcviku si jeho absolvovaním obnovili 
oprávnenie jazdiť vozidlami so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami.
Riadiacimi výcviku boli kpt. Ing. Pavol Sálus a nrtm. Patrik Štefko.



Medzinárodný veliteľsko-štábny nácvik MNMPBn

V priestoroch Odboru simulačných technológií (OdST) centra výcviku Lešť začal dňa 23. 

apríla 2014 medzinárodný veliteľsko-štábny nácvik (CPX). Tento nácvik úvodným 
brífingom otvoril pplk. Ing. Ivan VISELKA, vedúci operačného oddelenia riaditeľstva 
vojenskej polície.
Úlohou uvedeného cvičenia je pripraviť a precvičiť štáb MNMPBn v plánovaní a riadení 
operácií v rámci medzinárodného krízového manažmentu.
Cvičenia sa zúčastňujú príslušníci MNMPBn z Poľska, Chorvátska, Česka a Slovenska. 
Prítomní sú aj dvaja pozorovatelia z Nemecka.
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Vojenskí policajti piatich krajín na Lešti
V priestoroch Centra výcviku Lešť sa od 22. do 26. apríla uskutočňuje veliteľsko-
štábny nácvik príslušníkov velenia mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO 
(MNMPBn). Mnohonárodný prápor pod poľským velením, ktorého súčasťou sú ďalej 
vojenskí policajti z Českej republiky, Chorvátska a Slovenska vznikol ako odozva na 
požiadavku z pražského samitu NATO v roku 2002. Mnohonárodný štáb práporu plnil 
úlohy v priestoroch odboru simulačných technológií, kde našli vhodné podmienky pre 
svoju prácu. Velenie práporu sa mení každý rok na základe rotačného systému. V tomto 
roku práporu velí poľský podplukovník Mateusz Dadal, jeho zástupcom je slovenský 
major Jaroslav Slančík a náčelníkom štábu major Marián Turanský. Je to po prvý raz, 
čo slovenská strana zastáva oba dôležité posty v rámci velenia práporu. Podľa jedného z 
autorov scenára cvičenia majora Jozefa Šoltýsa jeho cieľom je zladiť činnosť štábu 
mnohonárodného práporu v plánovacom a rozhodovacom procese. Aby na základe 
úspešného zvládnutia tejto etapy prípravy splnili úlohy operačného plánovania a následne 
naplánované úlohy aj splnili. „ Pri celom procese sa snažíme využiť spôsobilosti 
jednotlivých krajín, ktoré v uplynulom období získali aj pri plnení úloh medzinárodného 
krízového manažmentu v rôznych operáciách a misiách. V poslednom období najmä v 
operácii ISAF v Afganistane,“ pripomína major Šoltýs, ktorý ma taktiež bohaté 
skúsenosti z pôsobenia v ISAF. Veliteľ práporu podplukovník Dadal vyzdvihol, že práca 
mnohonárodného štábu práporu napreduje veľmi dobre. „Aj vďaka tomu, že poľskí, 
slovenskí, českí a chorvátski vojenskí policajti majú bohaté medzinárodné skúsenosti. To 
najlepšie z nich sa snažíme vhodne využiť pri našej práci. Aby sme potom, ako sme 
dostali operačný rozkaz z nadriadeného stupňa spracovali kvalitný a reálny operačný 
rozkaz pre náš mnohonárodný prápor.“ Na Lešti okrem cvičiacich vojenských policajtov 
štyroch krajín boli aj dvaja vojenskí policajti z Nemecka v úlohe pozorovateľov. Už v 
máji čaká príslušníkov štábu mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO simulačné 
cvičenie v Akadémii obrany v Brne a na prelome septembra a októbra cvičenie práporu 
vo vojenskom priestore Březina neďaleko Vyškova v Českej republike.
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Česko – Slovenský losí test
V priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície vo Vlkanovej – Hronseku 
(CVaK VP) sa štvrtý aprílový týždeň uskutočnil kurz vodičov s právom prednosti v jazde. 
Okrem slovenských vojenských policajtov sa ho zúčastnili aj ich českí kolegovia. 
Náčelník oddelenia prípravy Odbornej školy vojenskej polície vo Vyškove podplukovník 
Libor Daněk pri tejto príležitosti vysoko ocenil spoluprácu vojenských policajtov oboch 
krajín. Náčelník oddelenia výcviku CVaK VP kapitán Pavol Sálus pred nedávnom 
absolvoval obdobný výcvik v Čechách. Uskutočnil sa v priestoroch bývalého vojenského 
letiska Bechyně v južných Čechách. Kapitán Sálus , ktorý tam českým kolegom aj 
prednášal si odtiaľ odniesol niekoľko zaujímavých podnetov. Jedným z nich je aj tzv. 
losí test. Inštruktori dopravnej služby z vyškovskej školy nadpráporčíci Pavel Mrhálek a 
Vlastimil Koňařík si domov zo Slovenska odnášajú mnoho zaujímavých podnetov. Podľa 
nich pomôžu zasa zatraktívniť prípravu nových českých vojenských policajtov. Obdobné 
poznatky má aj kapitán Pavol Sálus a jeho kolegovia z Centra výcviku a kynológie VP vo 
Vlkanovej- Hronseku. Už na budúci mesiac bude spolupráca vojenských polícií oboch 
krajín pokračovať v oblasti vojenskej kynológie.
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Odborný výcvik pre 5. pluk špeciálneho určenia
V dňoch 31. marca až 17. apríla 2014 bol v priestoroch Centra výcviku a kynológie 
Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek vykonaný Odborný kurz - ochrana osôb VIP pre 
príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, ktorí sa pripravujú na plnenie úloh SOAG 
v rámci operácie ISAF v Afganistane. Výcvik bol zameraný na zvládnutie jednotlivých 
činností pri ochrane VIP vo formácii piatich ochrancov od naplánovania akcie až po jej 
realizáciu. Strelecký výcvik bol zameraný na streľbu v sťažených a neštandardných 
podmienkach. Počas celého výcviku boli frekventanti podrobovaní psychologickým testom. 
Frekventanti splnili požadované úlohy na vysokej profesionálnej úrovni. Výcvik viedli 
inštruktori CVaK VP nrtm. Bc. Vladimír Bobuľa, rtm. Peter Toscano, rtn. Martin Áč
spolu s ďalšími príslušníkmi CVaK VP.
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Kynológovia Vojenskej polície na súťaži

Príslušníci Vojenskej polície (VP) – psovodi nrtm. Ladislav Koštrna so služobným psom 

KASO s kategóriou "detekcia výbušnín" z Útvaru VP Bratislava a rtm. Ing. Ivan 
Križalkovič so služobným psom AHMED s kategóriou "detekcia drog" z Útvaru VP 
Topoľčany sa v termíne 23. – 24. apríla 2014 zúčastnili Majstrovstiev Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Trnave vo výkone služobných psov v špeciálnej kynológii 
vo vyhľadávaní drog a výbušnín. Príslušníci VP - psovodi spoločne so svojimi štvornohými 
pomocníkmi, podľa bodového vyhodnotenia obsadili druhé miesta vo svojich kategóriách –
gratulujeme im. Súčasne prajeme všetkým príslušníkom VP – psovodom veľa úspechov pri 
reprezentácii Vojenskej polície SR na podujatiach, ktoré sa uskutočňujú v rámci 
ozbrojených zborov Slovenskej republiky.



Prezentácia Vojenskej polície na výstave v Nitre

V dňoch 29. a 30 apríla sa v 
Nitre uskutočnila celoštátna 
prezentačná výstava stredných 
odborných škôl a stredísk 
praktického vyučovania pod 
názvom "Mladý tvorca". Na 
uvedenej akcii bola prezentovaná 
práca príslušníkov Vojenskej 
polície – psovodov a to 
praktickými ukážkami použitia 
služobných psov na detekciu 
výbušnín a drog. Ukážku vykonal 
rtm. Ing. Ivan Križalkovič z 
Útvaru Vojenskej 
polície Topoľčany so služobnými 
psami ROKO (špecialista na 
detekciu výbušnín) a AHMED 
(špecialista na detekciu drog). 
Ukážky mali u prítomnej 
verejnosti kladný ohlas.



Odborný kurz osobnej ochrany

V termíne 22.4.2014 - 28.4.2014 sa príslušníci veliteľstva 2.mb Prešov - roty podpory 
velenia v zložení 4 PrV a prieskumnej roty v zložení 3 PrV zúčastnili Odborného kurzu –
osobná ochrana v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) Vlkanová -
Hronsek. Cieľom kurzu bolo pripraviť frekventantov po teoretickej a praktickej stránke 
na činnosti spojené s ochranou osôb z dôrazom na streľbu z krátkych a dlhých zbraní, 
sprevádzanie chránenej osoby v rôznych formáciách a situáciách, činnosť a spoluprácu v 
týme pod psychickým a fyzickým tlakom, poskytnutie prvej pomoci a riešenie krízových 
situácií, ako aj spracovanie operačného rozkazu. Frekventanti získali nové vedomosti a 
rozvíjali svoje praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre zvládnutie úloh ochrany osôb. 
Záverečná fáza výcviku bola zameraná na sprevádzanie osoby v reálnych podmienkach 
podľa vytvoreného scenára a reakcie týmu na neočakávané situácie. Riadiacimi kurzu 
boli nrtm. Bc. Vladimír BOBUĽA a rtm. Peter TOSCANO, avšak na kurze a na 
záverečnom cvičení sa podieľali aj ďalší príslušníci CVaK VP.



Fotografie



Kladenie vencov pri príležitosti 95. výročia tragickej 

smrti generála Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA

Na námestí EUROVEA v 
Bratislave sa dňa 4. mája 
2014 uskutočnilo kladenie 
vencov pri príležitosti 95. 
výročia tragickej smrti 
generála Milana Rastislava 
ŠTEFÁNIKA. Okrem 
pozvaných hostí sa za 
Ozbrojené sily SR aktu 
zúčastnili generálmajor Ing. 
Pavel MACKO 2. zástupca 
náčelníka GŠ. Za evanjelickú 
cirkev augsburského vyznania 
podplukovník Mgr. Marián 
BODOLLÓ a za vojenskú 
políciu major Ing. Juraj 
JANÍČEK veliteľ útvaru VP 
Bratislava.



Kladenie vencov na Bradle

Riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. sa v sobotu 3.mája 2014 spolu 
s riaditeľom odboru policajného výkonu kpt. Ing. Jánom ŽUCHOM a mjr. Ing. Pavlom 
PODHRADSKÝM zúčastnili kladenia vencov na Bradle. Pri príležitosti tragického úmrtia 
generála M.R.Štefánika sa pietnej spomienky zúčastnili aj najvyšší štátni predstavitelia 
- prezident Slovenskej republiky Ivan GAŠPAROVIČ, minister obrany Martin GLVÁČ, 
náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter VOJTEK, veľvyslanci 
Francúzska, Talianska a Ruska, ako aj poprední predstavitelia samospráv všetkých 
stupňov.



Zabezpečenie slávnostného ceremoniálu odovzdania a 

prevzatia funkcie náčelníka GŠ OS SR

Na základe požiadavky kancelárie NGŠ OS SR dňa 6. mája 2014 vyčlenení príslušníci 
Útvaru Vojenskej polície Bratislava policajne zabezpečili priestor objektu Ministerstva 
obrany SR počas prípravy a samotného ceremoniálu odovzdania funkcie náčelníka GŠ OS 
SR. Na celej akcii sa okrem príslušníkov ochrannej zmeny objektu MO SR podieľalo 
ďalších 7 príslušníkov útvaru. Pred začiatkom a po skončení samotnej akcie vypomohla 
motorizovaná hliadka pri navedení nadrozmernej prepravnej techniky medzi objektmi 
Kutuzovových a Dukelských kasární s dôrazom na bezpečný prejazd križovatkami v 
dopravnej špičke. Okrem vyčlenenia parkovacích priestorov pre pozvaných hostí a čestné 
jednotky zabezpečili dve dopravné hliadky navedenie vozidiel do vyhradených priestorov, 
upravili jednosmerný prejazd vozidiel po objekte a jedna poriadková hliadka v ďalšom 
pohyb pozvaných hostí, presun slávnostných jednotiek a odparkovanie novinárskych 
vozidiel. Na akcii sprievodom nadrozmernej techniky sa podieľali aj hliadky z ÚVP 
Topoľčany a ÚVP Banská Bystrica. Celá akcia bola zabezpečovaná v súčinnosti s 
kanceláriou NGŠ OS SR a podľa požiadaviek sa pristupovalo k operatívnym zmenám, 
ktoré vyplynuli z potreby zabezpečenia bezproblémového priebehu slávnostného aktu.
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Udelenie medaile Vojenskej polície I. stupňa

Dňa 30. apríla 2014 si plk. v.v. Mgr. Ivan Vajda (1. veliteľ Útvaru Vojenskej polície 
Banská Bystrica) prevzal z rúk súčasného veliteľa pplk. Ing. Pavla Zemeka medailu 
Vojenskej polície I. stupňa (zlatá), ktorú plk. v.v. Mgr. Ivanovi Vajdovi udelil riaditeľ 
Vojenskej polície plk. Ing. Milan Hamar, PhD. pri príležitosti životného jubilea 60 
narodenín.



Spoločný udržiavací výcvik psovodov a služobných psov

Riaditeľstvo Vojenskej polície, odbor podpory policajného výkonu, oddelenie kynológie 
organizuje v termíne 12. – 16. mája 2014 "Spoločný udržiavací výcvik psovodov a 
služobných psov Vojenskej polície Slovenskej republiky" za účasti príslušníkov - psovodov 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície Českej republiky, Policajného 
zboru Slovenskej republiky, Zboru justičnej a väzenskej stráže a príslušníkov 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční na teritóriu Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru Brezno v Hronci a okolí.



Spomienka na 69. výročie ukončenia druhej svetovej 

vojny

Dňa 9. mája 2014 sme si pripomenuli 69. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pri 
tejto príležitosti sa uskutočnilo kladenie vencov na bratislavskom Slavíne a uctenie si 
pamiatky obetí 2. svetovej vojny. Pietnej spomienky sa zúčastnili predseda vlády 
Slovenskej republiky a jej členovia, podpredseda Európskej komisie, zástupcovia 
Národnej rady SR, zástupcovia diplomatických misií a členovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, vrátane priamych účastníkov odboja. Za ozbrojené sily sa 
zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Milan Maxim, 1. 
zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík Ing. Peter Gajdoš a 2. zástupca náčelníka 
GŠ OS SR generálmajor Ing. Pavel Macko. Okrem pozvaných hostí sa za Vojenskú 
políciu zúčastnili mjr. Ing. Ladislav Ódor a npor. Ing. Róbert Beták.
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Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2014
V dňoch 14.-16. mája 2014 sa v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnil 
medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2014. 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, Banská Bystrica, Prešov 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. 
Počas konania veľtrhu Vojenská polícia zabezpečila sprievody a ochranu VIP osôb, ktoré 
boli pozvané usporiadateľom, poriadkové hliadky a hliadky na kontrolu vystavovaných 
exponátov.
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Výcvik jazdy v teréne

V dňoch 5.-7. mája 2014 bol v Centre výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonaný 
Výcvik jazdy v teréne na vozidlách Mercedes G pre príslušníkov SkRKS ÚVP Topoľčany. 
Riadiacim výcviku bol starší inštruktor nrtm. Eduard Kotian. V prvej časti výcviku 
frekventanti absolvovali teoretickú prípravu, v ktorej prebrali konštrukciu, technické 
údaje ako i obsluhu vozidla a navijaku a spôsob jazdy. V druhej časti výcviku boli 
vykonané praktické jazdy vozidlami v rôznych terénnych podmienkach aj s použitím 
navijaku.



Spoločný výcvik slovenských a českých kynológov

Oddelenie kynológie riaditeľstva Vojenskej polície Trenčín zorganizovalo v termíne 12. –

16. mája 2014 "Spoločný výcvik psovodov a služobných psov Vojenskej polície SR" za 
účasti príslušníkov Vojenskej polície Českej republiky, Ozbrojených síl SR, Policajného 
zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančného riaditeľstva SR (colníci). 
Uvedený výcvik prebiehal v oblastiach mesta Brezno, obcí Valaská, Nemecká a Hronec. 
Cieľom výcviku bola výmena skúseností pri výcviku a nasadení služobných psov 
ozbrojených zborov zúčastnených na výcviku a nácvik súčinnosti psovodov a služobných 
psov pri zadržaní páchateľov protiprávnej činnosti.



Fotografie



Strelecká príprava

Dňa 20. mája 2014 v priestoroch posádkovej strelnice Lipovník vykonali príslušníci 
riaditeľstva Vojenskej polície streleckú prípravu v streľbe z Pi. vz. 75 D COMPACT 
9mm.



Plánovacia konferencia a štábne cvičenie MNMPBn
V dňoch 12.-15. mája 2014 sa v priestoroch simulačných technológií akadémie 
ozbrojených síl Českej armády uskutočnilo štábne cvičenie príslušníkov NATO MNMPBn
za pomoci výpočtovej techniky. Aktivity sa zúčastnili príslušníci štábu NATO MNMPBn , 
ktorý je tvorený z krajín Slovenska, Českej republiky, Poľska a Chorvátska. Tento tzv. 
CAX ( computer assisted exercise) voľne nadväzovalo na štábne cvičenie príslušníkov 
štábu NATO MNMPBn, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci apríl 2014 vo vojenskom 
výcvikovom priestore armády SR na Lešti. Cieľom tohto CAX-u bolo správna reakcia 
príslušníkov štábu mnohonárodného práporu na jednotlivé simulované incidenty. Za 
pomoci simulačných technológií boli okamžite vyhodnotené reakcie na jednotlivé 
incidenty. Za slovenskú stranu sa tohto štábneho cvičenia zúčastnilo 13 príslušníkov 
Vojenskej polície. Celkovo cvičenia sa okrem spomenutých 4 krajín zúčastnili aj 
príslušníci 18. Mechanizovanej US brigády z Nemecka, ktorí prejavili záujem účasti na 
spomínanom cvičení. Toto cvičenie predchádza spoločnému cvičeniu pod názvom SHARP 
LYNX 2014, ktoré sa uskutoční v septembri 2014 vo výcvikovom priestor armády ČR na 
Březine. V rámci tohto cvičenia sa uskutočnila aj hlavná plánovacia konferencia za 
účasti hlavných príslušníkov NATO MNMPBn. Medzi hlavné body konferencie stojí 
spomenúť príprava finálnej podoby technickej dohody na spomínané pripravované cvičenie 
SHARP LYNX 2014, príprava CREVAL tímu, k cvičeniu mnohonárodného zboru severo-
východ pod názvom COMPACT EAGLE 2015,korého bude súčasť certifikačné cvičenie 
štábu NATO MNMPBn . Toto cvičenie je naplánované v novembri 2015, v poľskej 
Varšave, kedy končí aj zároveň platnosť certifikátu COMBAT READY pre NATO 
MNMPBn. Taktiež medzi hlavné témy konferencie stojí za spomenutie prebratie 
hlavných úloh spojených s prípravou cvičenia Capable Logistician 2015 a COMPACT 
EAGLE 2015 na ktorých plánuje NATO MNMPBn participovať. Tejto konferencie sa 
zúčastnili okrem 4 krajín tvoriacich mnohonárodný prápor aj príslušníci centra 
výnimočnosti Vojenskej polície z poľského Bydgosczu.
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Odborné zhromaždenie hlavných funkcionárov 

Vojenskej polície

Dňa 21. mája 2014 sa v priestoroch riaditeľstva Vojenskej polície uskutočnilo odborné 
zhromaždenie za prítomnosti hlavných funkcionárov Vojenskej polície a veliteľov 
podriadených útvarov. Úvodom riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan Hamar, PhD. 
poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu a splnené úlohy za obdobie prvého 
štvrťroka 2014.
V rámci odborného zhromaždenia boli vykonané zamestnania formou prednášok na 
nasledujúce témy:
1. Krízový manažment MO SR a GŠ OS SR – riadenie štátu v krízových situáciách mimo 
času vojny a vojnového stavu. Zamestnanie vykonal plk. Ing. Ľubomír Kubek, zástupca 
náčelníka odboru riadenia operácií GŠ OS SR.
2. Základné postupy Migračného úradu MV SR pri práci s utečencami a žiadateľmi o 
azyl. Informácie predniesli Ing. Bernard Priecel, riaditeľ Migračného úradu MV SR a 
Mgr. Ján Kušnárik, riaditeľ právneho odboru Migračného úradu MV SR.
3. Opatrenia a postup príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície pri vybavovaní 
žiadostí osôb, ktoré požiadali o azyl, respektíve ochranu. Prednášku vykonal Mgr. Dušan 
Kriško, starší referent špecialista oddelenia pre hraničnú políciu a Frontex odboru 
hraničnej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.
4. Odhaľovanie falošných a pozmeňovaných dokladov, zneužívanie cudzej identity. Tému 
odprezentovala pplk. Mgr. Katarína Markovičová – vedúca oddelenia analýzy cestovných 
dokladov odboru hraničnej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 
Policajného zboru. Po vykonaní prednášok pokračovalo odborné zhromaždenie 
vyhodnotením plnenia úloh Vojenskej polície za prvý ¼ rok 2014. Dôraz vyhodnotenia bol 
položený na rozbor bezpečnostnej situácie v rezorte obrany a vykonaných aktivít v 
medzinárodnom krízovom manažmente (MKM).
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Vojenská polícia v bunkri BS-8

Na základe dlhodobo úspešnej spolupráce medzi Vojenskou políciou, Personálnym úradom 

– Regrutačná skupina Bratislava a OZ ,,Bunker BS-8 Hřitov“ v Petržalke bola dňa 
29.mája 2014 v bunkri BS-8 na ulici Kopčianskej v Bratislave - Petržalke pre žiakov 8 –
ročného Gymnázia Hubeného 23 v Bratislave – Rači, vykonaná prezentácia OS SR 
príslušníkmi Personálneho úradu Liptovský Mikuláš – Regrutačná skupina Bratislava za 
účasti kpt. Ing. Jozefa DEDIČA, čat. Ing. Jána BALÁŽIKA, rtn. Márií BALÁŽOVEJ, 
zároveň nadšenci Občianskeho združenia ,,Bunker BS-8“ žiakom sprístupnili priestory 
uvedeného bunkra s vysvetlením a opisom jeho histórie a v neposlednom rade zaujali 
svojou prednáškou príslušníci Vojenskej polície Bratislava - npor. JUDr. Jozef 
BOLEDOVIČ, rtn. Róbert PRÔCKA a rtm. Martin MEČIAR so služobným psom Ronny, 
kde prezentovali prácu Vojenskej polície. Prezentácie VP bola obohatená praktickými 
ukážkami použitia služobného psa na detekciu výbušnín a drog ako aj praktickými 
ukážkami použitia donucovacích prostriedkov, použitia hmatov, chvatov sebaobrany, čo u 
žiakov vyvolalo pozitívny ohlas. Aj napriek nepriazni počasia prezentácia dopadla veľmi 
dobre a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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Odborný výcvik príslušníkov Vojenskej 

polície zameraný na získanie kvalifikácie práce vo 

výškach a nad voľnou hĺbkou

V dňoch od 12.-16.05.2014 sa uskutočnil v Centre výcviku Lešť odborný výcvik 

príslušníkov Vojenskej polície. Výcvik bol zameraný na získanie kvalifikácie práce vo 
výškach a nad voľnou hĺbkou. Kurzu sa prevažne zúčastnili príslušníci Skupín pre riešenie 
krízových situácií Prešov, Banská Bystrica a Topoľčany. Medzi absolventmi bola aj 
príslušníčka RVP Trenčín nrtm. Mgr. Marcela ZLATOVSKÁ a veliteľ Útvaru vojenskej 
polície Prešov pplk. Ing. Ľudovít BÁLINT. Počas kurzu sa príslušníci VP zoznámili s 
materiálom, technikami a zákonnými normatívami potrebných k prácam vo výškach a nad 
voľnou hľbkou. Všetci zúčastnení v posledný deň vykonali úspešne záverečné skúšky a 
bol im odovzdaní certifikát. Certifikát osobne odovzdal garant kurz plk. v.v. Ing. Ján 
MATLÁK.



Ukončenie jednoročného štúdia - U.S. 

Army Akademii štábnych nadrotmajstrov
Oznámenie pre príslušníkov Vojenskej polície,

s hrdosťou Vám oznamujem, že po úspešnom ukončení jednoročného štúdia - U.S. Army
Akademii štábnych nadrotmajstrov , budem dňa 6. júla 2014 o 9.00 hod. slávnostne 
graduovaný.

Váš kolega,

nrtm. Martin HOLKO



Kurz bojovej streľby pre príslušníkov 

OS SR

V termíne 9.-13. júna 2014 bol v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK
VP) Vlkanová – Hronsek vykonaný Odborný kurz – bojová streľba III. stupeň. Kurzu sa 
zúčastnilo 12 príslušníkov OS SR. Riadiaci kurzu bol starší inštruktor výcviku CVaK VP 
nrtm. Eduard Kotian. Frekventantom, ktorí splnili podmienky záverečného preskúšania 
bolo vydané osvedčenie o absolvovaní kurzu.



Ukončenie kurzov Vojenskej polície

Dňa 6. júna 2014 boli v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek 
ukončené Základný kurz Vojenskej polície, Vyšší kurz Vojenskej polície a Odborný kurz 
Vojenskej polície záverečnými skúškami. Záverečné preskúšanie bolo vykonané formou 
písomného preskúšania zo znalostí zákonov potrebných pre činnosť príslušníka Vojenskej 
polície. Následne bola vykonaná ústna skúška pred komisiou, ktorej predsedom bol mjr. 
Ing. Štefan Masaryk z riaditeľstva Vojenskej polície Trenčín. Frekventanti kurzov 
úspešným zvládnutím písomného preskúšania a ústnej skúšky splnili odborné požiadavky 
na výkon funkcie. Po ukončení kurzu boli frekventantom kurzov odovzdané osvedčenia o 
absolvovaní kariérnych kurzov a zároveň dvaja z nich boli povýšení do vyššej vojenskej 
hodnosti.



Zabezpečenie rokovania predstaviteľov cyperských 

Grékov a Turkov

Slovenskí príslušníci Vojenskej polície plniaci si úlohy v medzinárodnej Vojenskej polícii 
FMPU (Force Military Police Unit) v mierovej operácii UNFICYP na Cypre sa v súčinnosti 
s ostatnými zahraničnými príslušníkmi jednotky Vojenskej polície podieľali na 
zabezpečení bezpečnosti, ochrany a sprevádzania počas rokovania predstaviteľov 
cyperských Grékov a Turkov dňa 2. júna 2014 v priestoroch UNPA (United Nation
Protected Area). Za prítomnosti médií sa predstavitelia cyperských Grékov a Turkov 
stretli už tretí krát v tomto roku po 18-mesačnej prestávke, kedy obnovili mierové 
rokovania. Príslušníci Vojenskej polície plnili úlohy na vysokej profesionálnej úrovni, 
pričom ich činnosť bola vysoko ocenená z miest najvyššieho velenia mierovej operácie 
UNFICYP na Cypre.



Zabezpečenie návštevy ministra zahraničných vecí 

Slovenskej republiky na Cypre

Dňa 27. mája 2014 oficiálne navštívil misiu UNFICYP na Cypre minister zahraničných 
vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Súčasťou programu bola aj návšteva 
slovenského a srbského kontingentu v Sektore 4. Pre slovenský príspevok vojenských 
policajtov v rámci FMPU (Force Military Police Unit) v misii UNFICYP na Cypre bola 
delegovaná úloha vykonať prepravu, ochranu a sprevádzanie delegácie. Vojenský 
policajti nrtm. Jozef Gomboš, rtm. Erik Lauro, rtm. Ján Varechaj, rtn. Marián 
Porubský a rtn. Matúš Červeňák pod velením kpt. Stanislava Mezeša v spolupráci s 
veliteľom slovenského kontingentu pplk. Miroslavom Mišovicom a Veľvyslanectvom 
Slovenskej republiky na Cypre zabezpečovali celodenný program delegácie čo bolo pánom 
ministrom a pani veľvyslankyňou vyhodnotené na veľmi vysokej a profesionálnej úrovni.



Kynológovia na súťaži
Príslušníci Vojenskej polície – psovodi so služobnými psami na detekciu výbušnín a drog 
sa zúčastnili Majstrovstiev Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Banská 
Bystrica vo výkone služobných psov v špeciálnej kynológii, ktoré sa uskutočnili v termíne 
26. – 30. mája 2014 na teritóriu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Lučenec. 
Úroveň majstrovstiev bola na vysokej profesionálnej úrovni. Pripravenosť služobných 
psov Vojenskej polície je porovnateľná s pripravenosťou služobných psov Policajného 
zboru, čo dokazujú výsledky, ktoré dosiahli naši príslušníci – psovodi so služobnými 
psami. Nrtm. Juraj Belko so služobným psom ARNO na detekciu drog obsadili III. 
miesto a rtn. Jaroslav Caban so služobným psom HUGO na detekciu výbušnín obsadili 
III. miesto.



Príprava do operácie ISAF
V termíne 12. – 30.5.2014 bol v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) 

Vlkanová – Hronsek vykonaný výcvik príslušníkov Vojenskej polície do operácie ISAF. 
Odborná príprava začala zdravotnou prípravou pod vedením inštruktora z 5. PŠU Žilina, 
ktorá bola zameraná na pravidlá a postupy pri záchrane zranených osôb v bojovej 
situácii. Ďalšia časť odbornej prípravy bola zameraná na oboznámenie sa s operáciou, 
štúdiom SOP, vyplňovanie tlačív a podávanie hlásení a prípravu na výkon jednotlivých 
funkcií pod vedením inštruktorov z ÚVP Prešov, ktorí vo výučbe prezentovali vlastné 
skúsenosti z nasadenia v operácií ISAF. V praktických zamestnaniach boli prebrané 
písomnosti a dokumenty vedené počas výkonu hliadkovej činnosti, pri DN ako aj pri 
služobných zákrokoch. Taktiež bola vykonaná strelecká a ženijná príprava a použitie 
služobných zákrokov pod vedením inštruktorov CVaK VP. Výcvik pre dvoch príslušníkov 
VP, ktorí budú plniť špeciálne úlohy ochrany a sprevádzania v Kábule bol rozšírený o 1 
týždeň. Tento výcvik bol zameraný na topografickú prípravu, rádiokomunikáciu, jazdu v 
kolóne doplnenú ostrou streľbou a činnosť pri osobnej ochrane.



Kurz bojovej streľby pred vyslaním do ISAF

V termínoch 12.-16.5. a 26.-30.5.2014 bol v Centre výcviku a kynológie Vojenskej 

polície (CVaK VP) Vlkanová – Hronsek vykonaný Odborný kurz – bojová streľba III. 
stupeň pre príslušníkov OS SR. Kurz je súčasťou ich prípravy pred vyslaním do operácie 
ISAF, ktorú vykonávajú vo VÚ 2207 Levice. Riadiacimi výcviku boli starší inštruktori 
výcviku CVaK VP nrtm. Eduard Kotian a rtm. Peter Toscano. Frekventantom, ktorí 
splnili podmienky záverečného preskúšania bolo vydané osvedčenie o absolvovaní kurzu. 
Celkom sa kurzov zúčastnilo 44 príslušníkov OS SR.



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.



Kontrolná činnosť operácie ISAF a misie ALTHEA

Príslušníci Útvaru Vojenskej polície Bratislava v spolupráci s Colným úradom SR vykonali 

dňa 15. júna 2014 kontrolu príslušníkov OS SR počas návratu z misie ALTHEA. Po 
príchode účastníkov misie na hraničný priechod Rusovce/Rajka bol vykonaný sprievod 
kolóny k VÚ 1570 Bratislava-Vajnory. Počas vystupovania a vykladania batožín bol psom 
útvaru VP Bratislava kontrolovaný priestor autobusu a batožina na vyhľadávanie 
výbušnín. Pes Colného úradu SR následne kontroloval priestor na omamné a psychotropné 
látky. Vykonaná kontrola prebehla bez nedostatkov. Dňa 16.6.2014 zabezpečovali 
príslušníci Útvaru Vojenskej polície Bratislava v spolupráci s príslušníkom Útvaru 
Vojenskej polície Topoľčany kontrolu batožiny vojakov odchádzajúcich do misie ISAF 
Afganistan. Kontrola batožiny bola vykonávaná v priestoroch VÚ 1570 Bratislava-
Vajnory psom Útvaru Vojenskej polície Bratislava vycvičeným na vyhľadávanie výbušnín a 
psom Útvaru Vojenskej polície Topoľčany vycvičeným na vyhľadávanie omamných a 
psychotropných látok. Kontrola prebehla bez nedostatkov, a po naložení batožiny na 
nákladné vozidlá bol vykonaný sprievod na letisko M. R. Štefánika, kde bola batožina 
pred odletom skontrolovaná röntgenom.
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Policajné zabezpečenie spomienkového podujatia

Dňa 18. júna 2014 sa na námestí Eurovea v Bratislave uskutočnilo spomienkové 
podujatie organizované Úradom pridelenca obrany pri Veľvyslanectve Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. Na budove 
obchodeného centra bola hlavným maršalom Kráľovských leteckých síl maršalom Sirom 
Stuartom Peachom odhalená pamätná tabuľa venovaná českým a slovenským letcom, 
ktorí bojovali v britskom Kráľovskom letectve (RAF) počas druhej svetovej vojny. Počas 
podujatia vystúpili pochodová hudby v podaní RAF Centrálnej hudobnej skupiny a prelet 
historického Spitfira. Podujatia sa zúčastnili významné osobnosti zo Slovenska a 
zahraničia, predstavitelia Ozbrojených síl SR i vojnový veteráni. O zabezpečenie 
verejného poriadku a dôstojný priebeh spomienkového podujatia sa postarali príslušníci 
Útvaru vojenskej polície Bratislava v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru a 
Mestskej polície Bratislava.



Kontrolná činnosť pred odletom do ISAF
V dopoludňajších hodinách dňa 18. júna 2014 príslušníci Útvaru Vojenskej polície 

Bratislava v spolupráci so psovodom Colného úradu Bratislava vykonali v priestoroch 
letiska M. R. Štefánika. kontrolu prepravovanej munície, zbraní a výbušnín vojakov 
odchádzajúcich do operácie ISAF. Pes Colného úradu SR s výcvikom na omamné a 
psychotropné látky vykonal kontrolu prepravných kontajnerov. Popoludní bola v 
priestoroch VÚ 1570 Bratislava – Vajnory vykonaná kontrola batožiny, ktorú vykonali 
pes Útvaru Vojenskej polície Bratislava s výcvikom na vyhľadávanie výbušnín a pes 
Útvaru Vojenskej polície Topoľčany vycvičený na vyhľadávanie omamných a 
psychotropných látok. Následne bola batožina za asistencie Vojenskej polície prepravená 
na letisko M.R. Štefánika, kde sa podrobila kontrole röntgenom. Dňa 19.6.2014 
prebiehala v priestoroch VÚ 1570 Bratislava – Vajnory kontrola príručnej batožiny. 
Kontrola zameraná opäť na výbušniny, omamné a psychotropné látky dopadla tak ako i v 
predchádzajúci deň bez nedostatkov. Autobusy sprevádzané Vojenskou políciou 
priebežne odvážali vojakov na letisko M.R. Štefánika. Tu sa podrobili pasovej, colnej a 
bezpečnostnej kontrole, pričom Vojenská polícia kooperovala s príslušníkmi cudzineckej 
polície, Colného úradu a Úradu na ochranu ústavných činiteľov.



Policajné zabezpečenie cvičenia

V dňoch 24.-26. júna 2014 sa npor. Ing. Juraj ANTOL, nrtm. Radovan JANUŠKA a 
rtm. Pavol MALINA príslušníci Skupiny pre riešenie krízových situácií ÚVP Banská 
Bystrica zúčastnili cvičenia "COMMON ACHIEVEMENT 2014". Cieľom bolo vykonať 
národné hodnotenie NSE pre NRF 2015 v zostave JLSG z koordinovania manažmentu 
plnenia úloh zásobovania, opravárenskej činnosti a administratívnej podpory v rámci 3. 
úrovne logistického zabezpečenia a logistickej podpory NRF 2015 špecifickými 
logistickými a administratívnymi službami, ktoré nie je možné zabezpečiť iným spôsobom 
v rámci JLSG. Úlohou príslušníkov vojenskej polície bolo vykonať policajné zabezpečenie 
v prospech NSE podľa spôsobilostí vojenskej polície. Cvičenie bolo vykonané na tému 
"NSE počas poskytovania logistickej podpory nasadeným jednotkám NRF 2015 v operácií 
na udržanie mieru mimo územia SR" v priestoroch opravárenského práporu Martin.



Odhaľujú trestné činy
V priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície vo Vlkanovej sa 24. a 25. 
júna 2014 uskutočnil už tretí ročník súťaže výjazdových skupín útvarov vojenskej 
polície. Riaditeľ súťaže a zároveň jej hlavný rozhodca podplukovník Pavol Kmeťo z 
trenčianskeho riaditeľstva VP zdôrazňuje, že jej cieľom je okrem iného porovnať úroveň 
výjazdových skupín a zviditeľniť ich činnosť. Veď Ich členovia často zostávajú bokom 
záujmu. No práve na ich odbornej pripravenosti a profesionalite závisí odhaľovanie 
mnohých trestných činov v rezorte. Súťažili dvojčlenné výjazdové tímy, ktoré tvoril 
veliteľ a kriminalistický technik. Na mieste činu museli správne zistiť a zaistiť 
nastražené stopy a následne ich spracovať pred odoslaním na skúmanie. Podplukovník 
Kmeťo poznamenáva, že sa hodnotilo správne používanie pridelených kriminalisticko-
technických prostriedkov, materiálu, ale aj kreativita kriminalistického technika pri 
zaisťovaní a následnom spracovaní stôp. Každá súťažná dvojica z útvarov vojenskej 
polície z Prešova, Banskej Bystrice i Bratislavy mala svoj vlastný prístup. Pri svojej 
činnosti využívali aj pomoc psovoda so psom. Napokon už po tretí krát vyhrala súťaž 
výjazdová skupina Útvaru vojenskej polície Bratislava v zložení: veliteľ kapitán Štefan 
Pokus a kriminalistický technik nadrotmajster Jozef Minčev.
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Udržiavací výcvik psovodov
V dňoch 25-26. júna 2014 organizoval kynológ útvaru rtm. Peter Macko od Útvaru 
Vojenskej polície Prešov udržiavací výcvik psovodov a služobných psov Vojenskej polície 
spoločne z oddelením kynológie Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) 
Svidník.

Psovodi s pridelenými služobnými psami sa zúčastnili výcviku v kategóriách:
- hliadkový/VP (H/VP),
- špecialista na detekciu výbušnín (Šp/V)
- a špecialista na detekciu drog (Šp/D).

Výcvik prebiehal vo vnútorných a vonkajších priestoroch v teritóriu OR PZ Svidník na 
použitia služobných psov Vojenskej polície a služobných psov OR PZ Svidník. Ten bol 
prispôsobovaný reálnym podmienkam, v ktorých môže byť psovod a služobný pes 
nasadený. Cieľom výcviku bola výmena skúseností pri výcviku a nasadení služobných psov 
ozbrojených zborov a nácvik súčinnosti psovodov a služobných psov pri zadržaní 
páchateľov protiprávnej činnosti.



Kurz bojovej streľby

V termíne 16.-20. júna 2014 bola v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK

VP) Vlkanová – Hronsek vykonaná druhá časť Odborného kurzu – bojová streľba III. 
stupeň pre príslušníkov OS SR. Kurzu sa zúčastnilo 12 príslušníkov bvrps Zvolen. 
Riadiaci kurzu bol starší inštruktor výcviku CVaK VP nrtm. Eduard Kotian. 
Frekventantom, ktorí splnili podmienky záverečného preskúšania bolo vydané osvedčenie 
o absolvovaní kurzu.



Ocenenie spolupráce

Na základe úspešnej a dlhoročnej spolupráce Vojenskej kancelárie prezidenta SR a 
Čestnej stráže prezidenta SR s Vojenskou políciou sa v stredu 25. júna 2014 
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie medailí Vojenskej kancelárie prezidenta SR a 
medailí Vojenskej polície v priestoroch Útvaru Vojenskej polície Bratislava. Náčelník 
Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálporučík Marián ÁČ prevzal z rúk riaditeľa 
Vojenskej polície plukovníka Milana HAMARA medailu Vojenskej polície I. stupňa a 
zároveň pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania udelil 
generálporučík Marián ÁČ medailu Vojenskej kancelárie prezidenta SR riaditeľovi 
Vojenskej polície plukovníkovi Milanovi HAMAROVI a ďalším príslušníkom Vojenskej 
polície, a to majorovi Martinovi JONEKOVI (ÚVP Prešov), majorovi Jaroslavovi 
SLANČÍKOVI (ÚVP Banská Bystrica), majorovi Ladislavovi ÓDOROVI (ÚVP Bratislava), 
majorovi Mariánovi MARKUSOVI (ÚVP Banská Bystrica) a kapitánovi Jánovi ŽUCHOVI 
(riaditeľstvo VP Trenčín). Medailu Vojenskej polície III. stupňa za významný podiel na 
spolupráci s Vojenskou políciou udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Milan HAMAR 
veliteľovi sídla prezidenta SR plukovníkovi Norbertovi KÁDEKOVI, staršiemu vojenskému 
poradcovi VK PSR plukovníkovi Miroslavovi BAKOVI, odbornému radcovi VK PSR 
podplukovníkovi Ladislavovi ČERIMU, právnemu poradcovi VK PSR podplukovníkovi 
Ľuborovi KRŠJAKOVI a náčelníkovi štábu ČS PSR podplukovníkovi Branislavovi 
VAVRINCOVI.



Fotografie



Výcvik pred nasadením do UNFICYP
V Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) Vlkanová – Hronsek 
prebiehala v dňoch 23.6. až 4.7. 2014 spoločná príprava vybraných príslušníkov 
Vojenskej polície pred vyslaním do operácie UNFICYP na Cypre. Cieľom výcviku bolo 
teoreticky a prakticky pripraviť príslušníkov Vojenskej polície na špecifiká anglickej 
slovnej zásoby používanej pri výkone služby, obmedzenia pri použití donucovacích 
prostriedkov, medzinárodné postupy služby dopravnej a poriadkovej polície a 
samozrejme streleckej prípravy v policajnej praxi so zameraním na výkon služby v 
podmienkach operácie UNFICYP. Inštruktori CVaK VP v spolupráci s príslušníkom Útvaru 
Vojenskej polície Topoľčany rtm. Bc. Jozefom KMEŤOM rozdelili celý výcvik do dvoch 
častí. V prvej všeobecnej časti boli v slovenskom jazyku inštruktormi vysvetlené vybrané 
časti Standing Operating Procedures v oblasti služobných zákrokov, služby dopravnej a 
poriadkovej polície, psychologickej prípravy a streleckej prípravy. Druhá – odborná časť 
bola vedená v anglickom jazyku a bola zameraná na vyplňovanie tlačív ktoré sa používajú 
v mieste nasadenia. Na záver prípravy frekventanti spracovali dokumentáciu k 
vytvoreným modelovým situáciám. Ciele prípravy frekventanti splnili na veľmi dobrej 
úrovni.



Vojenská polícia na dni Karlovešťanov

Dňa 28. júna 2014 organizovala mestská časť Bratislava - Karlova Ves verejné 
podujatie pod názvom "Rodinný deň Karlovešťanov". Príslušníci Útvaru Vojenskej polície 
(VP) Bratislava vykonali na požiadanie organizátora na podujatí statickú ukážku techniky, 
výzbroje a výstroje VP a ukážku kynológie VP. Ukážky VP prispeli k oživeniu podujatia a 
vzbudzovali záujem u účastníkov.



Slávnostný nástup pri príležitosti návratu z operácie 

ISAF Afganistan

Dňa 11. júla 2014 sa v priestoroch 11. mechanizovaného práporu v Martine uskutočnil 
slávnostný nástup príslušníkov ozbrojených síl SR pri príležitosti návratu z operácie 
ISAF Afganistan. Slávnostného nástupu sa zúčastnili aj príslušníci Vojenskej polície z 
Útvaru VP Prešov a jeden príslušník z riaditeľstva VP z oddelenia kynológie, ktorí 
v uvedenej operácii pôsobili . Prítomní boli aj veliteľ Pozemných síl OS SR brigádny 
generál Ondřej Novosad, riaditeľ VP plukovník Milan Hamar, velitelia útvarov v posádke 
Martin spolu s predstaviteľmi silových zložiek a samozrejme rodinní 
príslušníci prichádzajúcich vojakov. Prácu príslušníkov 22. rotácie ISAF 
Afganistan ocenili aj príslušní velitelia a boli im udelené medaile za účasť vo vojenskej 
operácii a pamätné odznaky vojnového veterána.



Príslušníci Vojenskej polície na kurze Combat Life

Saver

V termíne 20. – 25. 7. 2014 sa uskutočnil kurz COMBAT LIFE SAVER v priestoroch 
Camp Aachen, Grafenwoehr Training Area, Nemecko.
Kurzu sa zúčastnilo 10 príslušníkov Vojenskej polície z ÚVP B. Bystrica a ÚVP 
Topoľčany a druhá polovica bola doplnená príslušníkmi US Army.Riadiacim kurzu boli 
inštruktori – zdravotníci s množstvom reálnych skúseností, ktoré mohli odovzdať počas 
teoretickej i praktickej činnosti. Cieľom kurzu bolo zvládnutie princípov prvotnej 
záchrany života počas boja.



Odovzdanie nových automobilov s policajnou výbavou

Dňa 4.8.2014 v priestoroch Dukelských kasární – Bratislava odovzdal riaditeľ odboru 
policajného výkonu – I.zástupca riaditeľa VP kapitán Ing.Ján ŽUCHA novú automobilovú 
techniku typu Kia Ceed 1,6 CRDi s policajnou výbavou v celkovom počte 4 kusy. Nová 
automobilová technika bude zaradená do prevádzky v posádkach Bratislava, Zvolen a 

Prešov.



Prvá návšteva veliteľky síl na jednotke Vojenskej 

polície FMPU (Force Military Police Unit) v operácii 

UNFICYP na Cypre
Dňa 18. augusta 2014 vykonala novoustanovená veliteľka síl UNFICYP FC (Force
Commander) generálmajorka Kristin LUND prvú oficiálnu návštevu jednotky Vojenskej 
polície FMPU (Force Military Police Unit) v operácii UNFICYP na Cypre. V úvode 
návštevy Force Provost Marshal majorka Karen Miller oboznámila delegáciu so 
základnými informáciami o medzinárodnej jednotke Vojenskej polície a zástupca kpt. 
Stanislav Mezeš ozrejmil základné operačné úlohy plnené príslušníkmi tejto malopočetnej
mnohonárodnej jednotky, ktorá je tvorená britským, slovenským, maďarským a 
argentínskym kontingentom. Bola to prvá oficiálna návšteva veliteľky síl od slávnostného 
prevzatia funkcie dňa 11. augusta 2014, diskusia priebiehala v podávaní a získavaní čo 
najväčšieho obrazu o pôsobení jednotky FMPU, jej spôsobilostí a taktiež o nedostatkoch 
v materiálnom zabezpečení. Následne bola delegácii v rámci ukážky priestorov policajnej 
stanice veliteľom smeny, rtm. Jánom Varechajom a rtn. Mariánom Porubským detailne 
vysvetlená aktuálna činnosť a zodpovednosť dvadsaťštyri hodinovej smeny. Ďalej bola 
rtn. Matúšom Čeveňákom prakticky vysvetlená a ukázaná funkčnosť a použitie prístroja 
na zisťovanie množstva alkoholu v dychu a laserový merač rýchlosti, ktorý si veliteľka 
síl prakticky vyskúšala v reálnej premávke. Nakoniec boli vyšetrovacou skupinou, ktorá 
je zložená z britských príslušníkov, prakticky predstavené možnosti zberu dôkazového 
materiálu a materiálne vybavenie tejto skupiny. Po ukončení prehliadky nová veliteľka síl 
vysoko ohodnotila pripravenosť a profesionalitu príslušníkov medzinárodnej jednotky 
pričom neskrývala úprimné nadšenie z budúcej spolupráce s touto jednotkou v rámci 
misie UNFICYP na Cypre. Generálmajorka Kristin Lund z Nórska bola oficiálne 
ustanovená ako veliteľka síl UNFICYP na Cypre dňa 11. augusta 2014, kedy vystriedala 
čínskeho veliteľa major general Chao Liu, ktorý pôsobil ako hlavný veliteľ v rokoch 2011 
– 2014. Po viac ako 34 ročnej vojenskej kariére v posledných rokoch pôsobila v hodnosti 
brigádny generál ako zástupkyňa veliteľa Ozbrojených síl. V roku 2009 bola ako prvá 
žena v Ozbrojených silách povýšená do hodnosti generál major.
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Kurz Combat life saver pre príslušníkov Vojenskej 

polície
V dňoch 18. – 21. 8. 2014 sa uskutočnil posledný z troch kurzov COMBAT LIFE SAVER 
v priestoroch Camp Aachen, Grafenwoehr Training Area, Nemecko. Kurzu sa zúčastnilo 
10 príslušníkov Vojenskej polície z CVaK VP Vlkanová a ÚVP Topoľčany a dvaja 
príslušníci US Army. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 30 príslušníkov Vojenskej 
polície. Cieľom kurzu je zvládnutie poskytnutia prvotnej pomoci pre záchranu života v 
bojovej zóne, presun do bezpečného priestoru, následné udržanie životných funkcií, 
ošetrenie ostatných zranení a privolanie pomoci a transportu.
Pre úspešné absolvovanie kurzu je potrebná znalosť anglického jazyka na úrovni 
STANAG 2 a základov poskytovania prvej pomoci. Kurz má veľký prínos nielen pre 
príslušníkov Vojenskej polície, ktorí budú nasadení v zahraničných misiách, ale aj pri 
plnení úloh na území SR (živelné katastrofy, vážne dopravné nehody,...). Získané 
vedomosti, skúsenosti a materiály budú využívane pri príprave príslušníkov Vojenskej 
polície pred vyslaním na plnenie úloh do zahraničia a počas zdravotnej prípravy.



Výcvik psovodov a služobných psov v ČR

V dňoch 25.8. – 29.8.2014 sa príslušníci Vojenskej polície Bc. Ivan Lakomčík, nrtm. 
Ladislav Koštrna, rtn. Miloš Šoltis so služobnými psami zúčastnili kondičnej prípravy 
psovodov a služobných psov Vojenskej polície ČR v posádke Sedlec-Vícenice u Náměště
nad Oslavou. Výcvik bol prispôsobený na reálne nasadenie služobných psov v sťažených 
podmienkach, vyhľadania osôb v hasiacej pene, vyhľadávanie výbušnín na technike a v 
budovách, nácvik prepravy psovodov a služobných psov helikoptérou. Výcviku sa 
zúčastnili príslušníci Vojenskej polície ČR, Polície ČR, Väzenskej stráže ČR, Armády ČR 
a Colného úradu ČR so služobnými psami. Účasť príslušníkov Vojenskej polície SR na 
uvedenom podujatí prispelo k výmene skúseností a získaniu nových poznatkov a trendov 
pri výcviku služobných psov.
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Udelenie vojenských medailí príslušníkom riaditeľstva 

Vojenskej polície

Dňa 27.8.2014 riaditeľ Vojenskej polície svojím rozkazom číslo 8 z 22. augusta 2014 
udelil vojenské medaile pri príležitosti ukončenia vyčlenenia pre plnenie úloh Vojenskej 
polície týmto príslušníkom riaditeľstva Vojenskej polície:

medaila Vojenskej polície III. stupňa (bronz)

-podplukovník Ing. Peter VOZÁR,

-kapitánka Mgr. Katarína HAMBÁLKOVÁ,

-z. Zdenko KAČIC,

medaila Vojenskej polície II. stupňa (striebro)

-podplukovník Ing. Pavol KMEŤO,

- podplukovník Ing. Ľubomír MIČO,

-nadrotmajster Ľubomír GERBEL,

-z. Jana HENDRIKS,

medaila Vojenskej polície I. stupňa (zlato)

-major Ing. Ľuboš KOMÁREK.



ECRAF - medzinárodná konferencia komisie pre 

bezpečnosť cestnej premávky v ozbrojených silách

V Trenčíne začal medzinárodný kongres ECRAF (medzinárodná konferencia komisie pre 

bezpečnosť cestnej premávky v ozbrojených silách ) za účasti predstaviteľov 13 krajín 
(Francúzsko, Dánsko, Belgicko, Česká republika, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Srbsko, 
Holandsko, Bosna a Herzegovina, Veľkej Británie a Slovenska).

Témami tohtoročného kongresu sú : 

• výcvik vojenských bezpečnostných jednotiek s právom prednostnej jazdy s ohľadom na 
bezpečnosť cestnej premávky

• zručnosti vodičov

• riešenie rozdielov bezpečnosti cestnej premávky medzi civilnými a vojenskými vozidlami



Medzinárodné majstrovstvá finančnej správy kynológov
V dňoch 8. až 11. septembra 2014 sa uskutočnil XII. ročník Medzinárodných 
majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok vo 
Veľkom Mederi. Vojenskú políciu reprezentoval psovod nrtm. Juraj Belko so psom Arnom
z Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek. Organizátori pripravili pre 
súťažiacich náročné disciplíny, ktoré preverili odborné znalosti psovodov a ich zverencov 
v poslušnosti, vo vyhľadávaní omamných látok a prekurzorov v miestnostiach, 
autobusoch, motorových vozidlách a vyhľadávaní vzoriek v drevených debničkách. Vo 
veľkej konkurencii psovodov z Finančného riaditeľstva SR, Finančnej správy ČR, 
Policajného zboru SR a Zboru väzenskej a justičnej stráže SR obsadil nrtm. Belko veľmi 
pekné 11. miesto. Majstrovstvá prispeli k získaniu nových možností spolupráce so 
zúčastnenými zložkami.



ECRAF po prvý raz na Slovensku

V dňoch 9. až 12. septembra sa uskutočňuje v Trenčíne Medzinárodný kongres ECRAF 
(Európska komisia pre bezpečnosť v cestnej premávke v ozbrojených silách). 
Organizácia vznikla v roku 2002 a združuje 28 krajín (Izrael má štatút pozorovateľa). 
Ministerstvo obrany zastupuje v ECRAF Vojenská polícia. Jej predstaviteľ podplukovník 
Marián Kudláč z Vojenskej polície zdôrazňuje, že kongres sa koná na Slovensku po prvý 
raz. Podľa neho je cieľom kongresu zlepšiť bezpečnosť premávky vozidiel v ozbrojených 
silách. „Údaje ECRAF hovoria, že len v rokoch 2004 až 2008 bolo takmer 700 osôb 
usmrtených a vyše 9 tisíc zranených pri dopravných nehodách v ozbrojených silách, 
alebo nehodách vojakov súkromnými vozidlami. Preto ECRAF prijal Víziu Nula. V tomto 
smere sa Slovensko mohlo v rokoch 2012 a 2013 pochváliť naplnením cieľa. Žiaľ v 
tomto roku už máme jednu smrteľnú nehodu. Preto je dôležitá vzájomná výmena 
skúseností v tejto oblasti,“ zdôrazňuje podplukovník Kudláč. Hlavnými témami 
tohtoročného kongresu bol výcvik vojenských bezpečnostných zložiek s právom 
prednostnej jazdy s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky. Účastníci kongresu 
konštatovali, že v tejto oblasti sa dá predchádzať dopravným nehodám a prípadným 
stratám na ľudských životov pri nich len prostredníctvom primeraného odborného 
školenia vodičov, ich ďalším vzdelávaním a praktickým tréningom vo forme jázd 
zručnosti. V rámci kongresu sa jeho účastníci z 13 krajín oboznámili v Národnom 
personalizačnom centre Ministerstva vnútra s jeho činnosťou a s výrobou dokladov 
potrebných na vedenie motorových vozidiel. Vojenská polícia ich zabezpečuje pre rezort 
obrany. Vo Vojenskom obvode Záhorie si prezreli dynamické ukážky výcviku vodičov s 
právom prednostnej jazdy pri ochrane a sprevádzaní VIP osôb, ako aj ukážky jázd 
zručnosti príslušníkov Vojenskej polície v ťažko priechodnom teréne výcvikového 
priestoru. Podmienky pre nich ešte viac sťažil nepretržitý dážď.
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Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov v 

Piešťanoch
Dňa 6. septembra 2014 organizoval Vojenský historický ústav Bratislava v spolupráci s 
mestom Piešťany v areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch 8. ročník 
podujatia „Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi“. Odbor 
policajného výkonu Bratislava, prostredníctvom oddelenia policajného výkonu Topoľčany, 
tu zabezpečil statickú ukážku policajnej techniky a materiálu.



Udelenie vojenských medailí príslušníkom Prezídia 

policajného zboru a Policajného zboru
Dňa 10.9.2014 riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. udelil vojenské 
medaile Vojenskej polície III. stupňa (bronz) za významný podiel na spolupráci s 
Vojenskou políciou týmto príslušníkom Prezídia policajného zboru a Policajného zboru :
• plukovník Mgr. Rudolf HLAVATÝ – riaditeľ Odboru dokladov a evidencie Prezídia 
policajného zboru,
• plukovník Mgr. Peter STADNIČAR – riaditeľ Strednej odbornej školy Policajného 
zboru Bratislava,
• podplukovník PaedDr. Lucia VARGOVÁ – riaditeľka Strednej odbornej školy 
Policajného zboru Košice,
• plukovník Mgr. Václav VAŠKO – zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy 
Policajného zboru Košice,
• plukovník JUDr. Daniel SZUCS – zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy 
Policajného zboru a vedúci školského odboru Bratislava.



Ocenenie vojenských policajtov

Dňa 12. septembra 2014 hlavná veliteľka síl UNFICYP generálmajor Kristin Lund
ocenila prácu vojenských policajtov v rámci mierovej operácii UNFICYP na Cypre. Po 
prvýkrát boli ocenení naraz dvaja slovenskí vojenskí policajti z medzinárodnej jednotky 
Vojenskej polície FMPU (Force Military Police Unit) z pomedzi 25 príslušníkov zložených 
z Britských, Maďarských, Argentínskych a Slovenských vojenských policajtov a to kpt. 
Stanislav MEZEŠ ako zástupca Force Provost Marshal-a a rtn. Matúš ČERVEŇÁK, 
ktorý sa po prvýkrát stal ďalším príslušníkom štábu v rámci FMPU popri britských 
vojenských policajtoch. Hlavná veliteľka síl pravidelne odmeňuje najlepších príslušníkov z 
pomedzi všetkých príslušníkov operácie UNFICYP v rámci Force Commander´s
Commendation pred každou rotáciou jednotiek. Z toho vyplýva ako vysoko je cenená 
profesionalita a výkon slovenského príspevku do FMPU v operácii UNFICYP. Nakoniec 
hlavná veliteľka síl oceneným zaželala veľa úspechov v ďalšej kariére a šťastný návrat 
domov k rodinám.



Minúta ticha za Ľuboša

Dňa 12. septembra 2014 uplynul rok od tragickej udalosti, kedy pri výcviku Skupiny pre 

riešenie krízových situácií Vojenskej polície v priestore Centra výcviku Lesť zahynul 
rtm. Ľubomír IGAZ. Pri tejto príležitosti si jeho kolegovia, príslušníci Oddelenia 
krízového manažmentu Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek, uctili jeho 
pamiatku položením venca a minutou ticha na mieste tragickej udalosti.

Česť Tvojej pamiatke!



Statická ukážka prostriedkov 

Vojenskej polície u VÚ 1056 Zemianske Kostoľany

Dňa 18.9.2014 sa príslušníci OPV Topoľčany zúčastnili Dňa otvorených dverí vo VÚ 

1056 Zemianské Kostoľany. V rámci statickej ukážky VP bola prezentovaná používaná 
technika a policajná výstroj a výzbroj.



Spomienka na prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov za 

svoje práva

Na historickom mieste symbolizujúcom boj Slovákov za slobodu a sebaurčenie v 
meruôsmych rokoch si dňa 19.9.2014 v Brezovej pod Bradlom, pri Pamätníku 
hurbanovských bojov za prítomnosti 2. Z NGŠ OS SR generálmajora Pavela MACKA 
a starostky obce Mgr. Evy UŠIAKOVEJ, pripomenula a vzdala hold elita ozbrojených síl 
Slovenskej republiky prvému ozbrojenému povstaniu slovenského národa. Práve na pamäť 
prvého víťazného boja slovenských dobrovoľníkov proti maďarským gardám a rakúskym 
vojskám za národné sebaurčenie Slovákov bol 22. september zvolený za Deň 
Ozbrojených síl SR. Formou poriadkovou hliadky príslušníci Vojenskej polície zabezpečili 
nerušený priebeh pietneho aktu.



Odborná policajná súťaž Miesto činu 2014

V dňoch 18. a 19.9.2014 organizoval Odbor pátrania a kriminalisticko - technických 
činností Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky 
Bratislava v priestoroch Slovenskej technickej univerzity odbornú policajnú súťaž 
„Miesto činu 2014“.  Na súťaži sa zúčastnilo osem výjazdových skupín z jednotlivých 
Krajských riaditeľstiev Policajného zboru, výjazdová skupina Vojenskej polície a 
výjazdová skupina z Českej republiky. Za Vojenskú políciu sa súťaže zúčastnil mjr. Ing. 
František HÁMOR (vedúci oddelenia vyšetrovania), npráp. Marian ORAVEC (vedúci 
starší kriminalistický technik ) a výjazdová skupina z pracoviska VP Bratislava v zložení 
kpt. Ing. Štefan POKUS (vyšetrovateľ), por. Mgr. Matej SIKORAI (vedúci starší 
dôstojník špecialista) a nrtm. Jozef MINČEV (starší kriminalistický technik). Miesto 
činu modelovej situácie bolo rovnaké pre všetky súťažiace tímy. Komisia hodnotila 
postup vykonávania kriminalisticko-technických činností modelovej situácie – trestného 
činu vraždy s konštatovaním, že všetky tímy zistili a zaistili nastražené stopy v 
dostatočnej miere na usvedčenie páchateľa.

V súťaži zvíťazil tím KR PZ SR Trnava.



Najlepší strelec je Slovák
Každý vojenský policajt musí dokonale ovládať svoju osobnú zbraň, aby v prípade 
potreby zneškodnil páchateľa a neohrozil pri tom civilné osoby. Je to jeden z 
donucovacích prostriedkov, ktoré pri svojej činnosti používa. Aj preto riadiaci cvičenia 
mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) Sharp Lynx 2014 
plukovník gšt. Pavel Fejfar a jeho kolegovia kládli taký dôraz na streleckú 
súťaž. Vojenskí policajti z Poľska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska dokázali, 
že svoju zbraň dokonale ovládajú. Streľby pre nich pripravil so svojimi príslušníkmi 
náčelník oddelenia prípravy – Odbornej školy Vojenskej polície vo Vyškove podplukovník 
Libor Daněk. Streľby spoločne s vojenskými policajtmi absolvovali aj príslušníci 
aktívnych záloh Vojenskej polície Českej republiky. Aktívni vojenskí policajti strieľali z 
pištole Glock 17, záložníci z ČZ 75 BD. V priebehu streleckej súťaže museli vojenskí 
policajti riešiť dve strelecké situácie. Najskôr strieľali obojručne na vzdialenosť 25 
metrov, neskôr plnili úlohu spočiatku svojou silnejšou a potom slabšou rukou. Lebo pri 
zásahu môžu byť zranení a ich silnejšia ruka môže zostať nepohyblivá. Vtedy musia 
pohotovo reagovať na spomínanú situáciu. Po splnení všetkých streleckých položiek na 
strelnici v Dobroticiach, neďaleko Holešova sa nakoniec ukázalo, že najlepšiu „mušku“ 
mal slovenský vojenský policajt. Príslušník Odboru výcviku a kynológie Vlkanová –
Hronsek (OVaK) kapitán Jaroslav Slančík. Na tohtoročnom cvičení Sharp Lynx plní úlohy 
v pozícii zástupcu veliteľa mnohonárodného práporu NATO.



Slováci vo velení mnohonárodného práporu vojenskej 

polície
Vo veliacich pozíciách mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) pod poľským velením, 
ktorého súčasťou sú vojenskí policajti Českej republiky, Chorvátska a Slovenska sa každý rok striedajú 
príslušníci spomínaných krajín. V tomto roku sú po prvý raz dvaja Slováci vo velení práporu. Zástupcom 
poľského veliteľa podplukovníka Mateusza Dadala je kapitán Jaroslav Slančík, príslušník Odboru výcviku a 
kynológie Vlkanová – Hronsek (OVaK) a náčelníkom štábu major Marián Turanský riaditeľ Odboru výcviku a 
kynológie (OVaK). Tohtoročné veliteľsko- štábne cvičenie s počítačovou podporou Sharp Lynx 2014 ( 22. –
30. septembra), je ďalším z radu cvičení, ktoré slúžia pre prípravu mnohonárodného práporu vojenskej 
polície NATO (MNMPBAT), najmä štábu. Jeho riadiaci, plukovník gšt. Pavel Fejfar z českej vojenskej 
polície pripomína: „V tomto roku sme sa zamerali predovšetkým na prípravu a zladenie štábu. Okrem iného 
aj preto, lebo sa nám v poslednom období čiastočne zmenilo jeho zloženie. A my chceme udržať kontinuitu 
velenia podriadeným jednotkám v prípadnej operácii.“
Cvičenie má niekoľko ďalších zvláštností. Výnimočné je tým, že sa na ňom nezúčastňujú vyčlenené 
podriadené národné jednotky. Jeho českí organizátori do cvičenia po prvý raz zakomponovali aj účasť časti 
roty aktívnych záloh Vojenskej polície Českej republiky. Spomínaná jednotka sa podieľa na ochrane 
vlastných cvičiacich síl. Na cvičení Sharp Lynx 2014 sa v širokej miere využívajú simulačné technológie. 
Aby reálne nahradili podriadené jednotky. Lebo pre štáb mnohonárodného práporu je veľmi dôležité 
nepretržité velenie podriadeným jednotkám, naplánovanie zadaných úloh. Aby získal potrebné skúsenosti 
pri riadení operácie. Jeho príslušníci si precvičia v priebehu cvičenia celé spektrum policajných činností, 
ktoré by v reálnej situácii mnohonárodný prápor uskutočňoval. Od vyšetrovania dopravných nehôd, 
sprevádzanie konvojov až po eskort a ochranu VIP osôb. Cvičenie mnohonárodného práporu sa do Čiech 
vrátilo po piatich rokoch. Znova sa uskutočňuje vo Vojenskom výcvikovom priestore Armády Českej 
republiky Březina. O bezpečnosť cvičiacich sa stará aj jednotka SOM (Systém ostrahy a monitorovania). 
S pomocou kamier, termovízie a ďalších prostriedkov má prehľad o situácii až do vzdialenosti dvoch 
kilometrov. Na cvičení sa po prvý raz zúčastňujú príslušníci americkej armády. Konkrétne 18. brigády 
vojenskej polície, ktorá je dislokovaná na území Spolkovej republiky Nemecka. Sú zaradení do štábu 
mnohonárodného práporu. Prítomní sú aj príslušníci Národnej gardy z Nebrasky a Texasu. Ale aj 
pozorovatelia z Francúzska, Čiernej Hory a Nemecka.
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Ukončenie operačnej úlohy príslušníkov medzinárodnej 

vojenskej polície v misii ISAF

Dňa 20. septembra 2014 oficiálne ukončili operačnú úlohu štyria príslušníci Vojenskej 
polície vyslaní do vojenskej operácie ISAF na základni Kandahár Airfield (KAF). Pri 
tejto príležitosti im udelil veliteľ posádky KAF plk. Fletcher V. WASHINGTON medaile 
„The Army Achievement Medal“ za úspešné a vzorné plnenie úloh počas ich pôsobenia u 
medzinárodnej vojenskej polície (IMP) v KAF. Na záver slovenský zástupca IMP KAF v 
mene riaditeľa Vojenskej polície odovzdal 23. rote Vojenskej polície z US Army
pamätnú plaketu Vojenskej polície ako poďakovanie za spoluprácu a pomoc počas 
spoločného plnenia úloh v IMP KAF.



Vojenská polícia na Dni polície v Banskej Bystrici

Dňa 26.9.2014 patril park pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici všetkým, ktorí boli 
zvedaví na činnosť Policajného zboru SR. Na Dni polície boli prezentované všetky služby 
policajného zboru. Vo veľkom predstavení, ktoré sa páčilo najmä deťom, sa nestratili 
ani vojenskí policajti, ktorí ukázali svoju techniku, súčasti výstroja a zbrane. Deti občas 
zabudli zavrieť ústa, keď videli ozajstnú odstreľovačku, či granátomet. Ale neboli to 
len oni, čo si so záujmom prezreli a dotkli sa vystavovaných zbraní. Množstvo otázok 
mali aj „veľkí chlapci“, ktorí dostali rovnako veľa odborných odpovedí.



Finále cvičenia Sharp Lynx v Čechách

Vo Vojenskom výcvikovom priestore Březina vrcholí cvičenie mnohonárodného práporu 
vojenskej polície NATO (MNMPBAT) Sharp Lynx 2014. Vojenskí policajti Poľska, 
Chorvátska, Českej republiky a Slovenska, spoločne s ich kolegami z USA plnili úlohy, 
ktoré by ich čakali v prípade reálneho nasadenia v niektorej z krízových oblastí 
sveta. Príslušníci mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO úlohy cvičenia Sharp
Lynx 2014 splnili. Podľa riadiaceho cvičenia plukovníka gšt. Pavla Fejfara bolo dobrou 
prípravou. Po jeho vyhodnotení a dôkladnom analyzovaní (na výročnej konferencii v 
decembri 2014 v Krakove), budú všetky ďalšie kroky práporu smerovať k hlavnému 
cieľu. Aby bol prápor čo najlepšie pripravený na získanie certifikácie počas cvičenia 
Compact Eagle 15, ktoré sa uskutoční v novembri 2015 v Poľsku ( predchádzajúca 
certifikácia v roku 2015 stratí svoju platnosť). Účastníci cvičenia sa zúčastnili aj na 
spoločnej omši, ktorú celebroval duchovný Univerzity obrany v Brne kapitán Jan Pacner.
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NATO MILITARY POLICE CHIEF’s

CONFERENCE
V Berlíne sa v dňoch 23.-25. septembra 2014 konala výročná konferencia najvyšších 
predstaviteľov Vojenských polícií NATO. Zúčastnilo sa jej 47 predstaviteľov vojenských 
polícií z 27 členských krajín NATO, PfP a 15 príslušníkov vojenských polícií pôsobiacich 
v štruktúrach NATO. Slovenskú delegáciu na konferencii zastupoval riaditeľ Vojenskej 
polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. spolu s vedúcim oddelenia výcviku Odboru výcviku a 
kynológie Vlkanová – Hronsek kpt. Ing. Pavolom SÁLUSOM. Cieľom konferencie bolo 
bilancovanie činnosti jednotlivých zložiek tohto medzinárodného spoločenstva za posledný 
rok a v neposlednom rade plánovanie ďalšej činnosti.
Počas konferencie boli prezentované najväčšie úspechy činnosti. Medzi ne patrí 
napríklad vznik a rozvoj dvoch centier výnimočnosti určených pre vzdelávanie vojenských 
policajtov. Ďalej bola prezentovaná činnosť medzinárodného práporu Vojenskej polície 
(MNMPBAT) ako i plán do budúcnosti vytvoriť brigádne zoskupenie. Veľký progres 
zaznamenala tvorba a schvaľovanie doktrín potrebných pre činnosť vojenskej polície v 
medzinárodnom prostredí. Na záver konferencie sa plk. GRUBB (Kanada) poďakoval 
všetkým, ktorí participovali na rozvoji medzinárodného spoločenstva vojenskej polície 
počas jeho trojročného predsedníctva.



Kontrola batožiny po prílete z ISAF

V dňoch 30.9.2014 a 1.10.2014 vykonali príslušníci oddelenia kynológie odboru výcviku a 
kynológie Vlkanová – Hronsek kontrolu batožiny príslušníkov OS SR, ktorí sa vrátili z 
pôsobenia v misii ISAF. Pri kontrole batožiny boli použité psy vycvičené na vyhľadávanie 
výbušnín a omamných a psychotropných látok. Počas kontroly neboli zistené žiadne 
zakázané predmety a ani žiadne omamné a psychotropné látky.



X. ročník súťaže MO SR v bojovej streľbe

Dňa 2.10.2014 sa v priestoroch VC Lešť uskutočnil X. ročník súťaže MO SR v bojovej 

streľbe za účasti 168 strelcov zo všetkých ozbrojených zložiek SR. Cieľom súťaže bolo 
preveriť úroveň pripravenosti príslušníkov OS SR v použití krátkej a dlhej služobnej 
zbrane a štandardného výstroja pri riešení simulovaných podmienok bojových situácií v 
dvojčlennom družstve. Snahou organizátorov bolo čo najviac priblížiť podmienky súťaže 
reálnym bojovým podmienkam. Všetci súťažiaci tu mali možnosť dôkladne si preveriť 
psychickú odolnosť a taktické myslenie v stresových situáciách. Za Vojenskú políciu sa 
súťaže ako družstvo zúčastnili rtm. Mgr. Jaroslav SOBEK a rtn. Miloš HALECKÝ (obaja 
príslušníci OPV Prešov), keď v tradične silnej konkurencii obsadili vynikajúce 2. miesto. 
Blahoželáme.



Privítanie poslednej rotácie ISAF

Dňa 7.októbra 2014 sa v Topoľčanoch konal slávnostný nástup pri príležitosti privítania 

poslednej rotácie ISAF. Nerušený priebeh akcie zabezpečovalo 12 vojenských policajtov 
z odboru policajného výkonu Bratislava. Príslušníci vojenskej polície vykonávali hliadkovú 
službu, navedenie vozidiel pozvaných hostí, sprievody vojenskej techniky, ako aj 
reguláciu dopravy pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.



V. ročník Memoriálu kpt. Ing. Igora SCIGEĽA

Dňa 6.10.2014 si príslušníci Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-

Hronsek pripomenuli pamiatku svojho kolegu, ktorý zahynul pri návrate z misie v Kosove
a zmerali si svoje strelecké zručnosti a šikovnosť na Memoriáli kpt. Ing. Igora Scigeľa. 
Streleckú súťaž zahájil riaditeľ OVaK VP.Súťaž prebiehala na troch streleckých 
parkúroch a jej vrcholom bol súboj o najrýchlejšieho strelca systémom K.O. Piaty 
ročník tejto súťaže bol nielen spomienkou, ale aj príjemnou spoločenskou udalosťou, 
ktorá má svoje pevné miesto v programe rôznorodých činností, ktorými Odbor výcviku 
a kynológie žije.Víťazstvo v kategórii Najlepšie strelecké družstvo si odniesli mjr. 
JUDr. Jaroslav SLANČÍK s kpt. Ing. Jurajom ANTOLOM, na druhom mieste skončili 
des. Tomáš KOLLÁRIK a rtn. Bc. Ján ŠIPEKY a na treťom mieste sa umiestnilo 
družstvo v zložení rtm. Bc. Štefan TRŠO a rtn. Bc. Michal KATRÁK. Víťazom 
streleckého súboja sa stal kpt. Ing. Pavol SÁLUS.



Sprevádzanie konvojov techniky pre medzinárodné 

vojenské cvičenie Ground Pepper 2014

Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť a v Kamenica nad Cirochou bude v 
dňoch 13.–22. októbra 2014 prebiehať medzinárodné vojenské cvičenie Ground Pepper
2014. Zastúpenie budú mať cvičiaci z Českej republiky, Poľska, Maďarska, USA. 
Slovenské ozbrojené sily bude zastupovať viac ako 900 vojakov. V súvislosti s touto 
udalosťou príslušníci Odboru policajného výkonu Vojenskej polície Bratislava vykonali 
ochranu a sprevádzanie konvojov techniky Armády Českej republiky z hraničného 
priechodu Drietoma – Starý Hrozenkov do Výcvikového priestoru Vojenského obvodu 
Lešť. Jednotlivé konvoje pozostávali z viac ako 20 kusov vojenskej techniky, čo pri 
presune predstavovalo viac ako kilometer dlhé kolóny.



Strelecká súťaž riaditeľa Vojenskej polície

Po roku sa na strelnici Odboru výcviku a kynológie v Hronseku opäť stretli strelci z 
rôznych rezortov, aby si zmerali sily na 18. ročníku streleckej súťaže riaditeľa 
Vojenskej polície a 8.ročníka Memoriálu pplk. Ľuboša BELÁKA. Dňa 9. októbra 2014 
všetkých súťažiacich privítal riaditeľ Odboru operácií a policajných činností kpt. Ing. 
Ján ŽUCHA a po krátkom úvode zazneli prvé výstrely. Dvadsaťšesť strelcov zo ZVJS 
Banská Bystrica, OKM Topoľčany a Banská Bystrica , Horskej záchrannej služby Vysoké 
Tatry, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, VTJ Zvolen, VÚ 
4405 Nitra, PPÚ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici a VSC 
DUKLA Banská Bystrica riešilo 4 parkúry s rôznou náročnosťou. Na záver v streleckom 
súboji sa pretekár s najpresnejšou muškou a najrýchlejšou reakciou stal držiteľom titulu 
„Najrýchlejší strelec“. Hoci tento ročník bol chudobný na účasť vojenských policajtov, 
ich mená nechýbali v zoznamoch víťazov v jednotlivých kategóriách. Víťazmi v kategórii 
„Najlepšie družstvo“ sa stali policajti z tretieho družstva PPÚ KR PZ v Banskej Bystrici: 
por. Ján BARTKO a npráp. Pavel KVIETOK. Druhé miesto obsadili vojenskí policajti z 
OKM Topoľčany: rtm. Matúš MUDROCH a rtm. Ľudovít KÁNTOR. Ako tretie sa 
umiestnilo družstvo PPÚ KR PZ v Banskej Bystrici v zložení: npor. Mgr. Peter KOVÁČIK 
a npor. Mário KUBAŠÁK. Majstrom bojovej streľby sa stal por. Ján BARTKO z PPÚ KR 
PZ v Banskej Bystrici, diplom za druhé miesto si odniesol domáci vojenský policajt rtm. 
Pavol MALINA (OKM Vlkanová – Hronsek) a tretí skončil rtm. Matúš MUDROCH z OKM 
Topoľčany. Titul „Najlepší strelec Vojenskej polície pre rok 2014“ a putovný pohár 
riaditeľa VP si z rúk Ľubice Belákovej prevzal rtm. Pavol MALINA. Najrýchlejším 
strelcom sa stal pplk. Ing. Martin LUHA z Horskej záchrannej služby vo Vysokých 
Tatrách.



Fotografie



Kontajnery z Afganistanu pod dohľadom Vojenskej 

polície

Dňa 16. októbra 2014 vykonali príslušníci oddelenia kynológie odboru výcviku a kynológie 

Vlkanová – Hronsek v spolupráci s Colným úradom Banská Bystrica kontrolu materiálu OS 
SR, ktorý bol dopravený zo zahraničnej misie ISAF Afganistan. Pri kontrole materiálu 
bol použitý pes vycvičený na vyhľadávanie výbušnín a taktiež pes vycvičený na 
vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (OPL). Počas kontroly neboli zistené 
žiadne zakázané predmety a ani žiadne omamné a psychotropné látky.



Spoločný výcvik psovodov a služobných policajných 

psov

Psovodi Vojenskej polície so svojimi služobnými psami sa zúčastnili spoločného 

udržiavacieho výcviku, ktorý v termíne 7. - 8.10.2014 organizovalo Oddelenie kynológie 
Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek.
V denných a nočných podmienkach, v priestoroch oddelenia kynológie a Základnej školy 
v Slovenskej Lupči, absolvovali okrem tréningu cvikov poslušnosti i nácvik riešenia situácií 
pri hľadaní omamných a psychotropných látok, výbušnín a prekurzorov.
Zamestnanie pod vedením hlavného kynológa OS SR kpt. Ing. Petra Šoltésa prispelo k 
zvýšeniu odbornej pripravenosti psovodov a služobných psov vojenskej polície.



Miloval hory a stali sa mu osudnými – plk.v.v. Ing. Ján 

Matlák († 60) bývalý príslušník Vojenskej polície
V mene Vojenskej polície si dovoľujeme vyjadriť úprimnú 
sústrasť rodine a príbuzným....

ČESŤ JEHO PAMIATKE!!!!
Kamaráti spomínajú:
-Viťo Gabrhel : Jano bol skvelý inštruktor a kamarát. 
V roku 2004 sme zlaňovali v talianskych Alpách spolu s 
príslušníkmi výcvikového centra horských carabinierov, 
pričom Jano si vyslúžil veľké uznanie zo strany ich 
inštruktorov a pre mňa to bola jedinečná skúsenosť a 
zážitok na celý život. Nikdy nezabudnem na Janové slová 
"Život je jeden z najťažších a ešte nikto, nikdy z neho živý 
nevyviazol......".Jano tie slová potvrdil príliš skoro. Česť 
jeho pamiatke!
-Jaroslav Hnilička: Janko bol vynikajúci kolega vždy ochotný 
pomôcť , bolo mi cťou prežiť nádherné chvíle spolu s týmto 
skvelým chlapom v práci a Vysokých Tatrách. Úprimnú 
sústrasť rodine...
-Juraj Masár: Bolo neopísateľným zážitkom stretnúť 
usmiateho Jana a počúvať fascinujúce príbehy z hôr a 
expedícií počas našich stretnutí vo Vysokých Tatrách... 
Posledným spoločným plánom bol výstup na Gerlach a Jano 
nám tento výstup sľúbil....Bohužiaľ, tento sľub sa nám už 
spolu nepodarí ... R.I.P.
-Milan Vavrúš: Ďakujeme Vám za pútavé rozprávanie o 
zážitkoch z VHT nielen z Tatier. Škoda, že už nás 
nezoberiete na spomínaný Gerlach...česť Vašej 
pamiatke....



Strelecká príprava Odboru policajného výkonu 

Bratislava
Dňa 21.10.2014 vykonali príslušníci Odboru policajného výkonu Bratislava v zmysle plánu 
činnosti na mesiac október 2014 streleckú prípravu na tému „ Streľba z miesta na 
pevný cieľ z Pi vz. ČZ 75 Compakt – osobitné cvičenie č. 1“.
Strelecká príprava bola vykonaná na strelnici VÚ 1046 Nitra v čase od 08.00 hod. do 
13.00 hod. . Zúčastnilo sa jej 25 príslušníkov odboru s celkovým hodnotením odboru 
„1“. Najlepšie výsledky dosiahol kapitán Mgr. Elo Hubač, ktorý zároveň počas 
streleckej prípravy vykonával funkciu inštruktora streľby.



Kooperačný výcvik Vojenskej polície a Zboru väzenskej 

a justičnej stráže

Oddelenie kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek dňa 8.10.2014 
zorganizovalo a absolvovalo spolu so Strediskom kynológie Zboru väzenskej a justičnej 
stráže, Ústavom na výkon väzby, Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Banská 
Bystrica a Ústavom na výkon väzby Žilina v priestoroch Oddelenia kynológie spoločný 
kooperačný výcvik. Bol zameraný na cviky obrany, a to prieskum a označenie páchateľa 
v budove, vytláčanie davu páchateľov psovodom so psom, zadržanie páchateľa na diaľku, 
výsluch a eskorta páchateľa. Zamestnanie jednoznačne potvrdilo potrebu konfrontácie 
a vymieňania si skúseností z tréningov i praxe oboch ozbrojených zložiek. Všetci 
predstavitelia zúčastnených oddelení sa dohodli na ďalších spoločných zamestnaniach za 
spoločným cieľom neustáleho zlepšovania pripravenosti na praktické využitie psovodov 
a služobných psov.



Udelenie vojenskej medaily veliteľovi SVaP Trenčín

Dňa 23.10.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. 

medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) veliteľovi Síl výcviku a podpory OS SR 
plukovníkovi gšt. Ing. Martinovi STOKLASOVI, MSc. ako ocenenie za dlhoročnú 
spoluprácu pri plnení spoločných úloh v prospech OS SR.



Ocenenie príslušníka Vojenskej polície

Dňa 4. novembra 2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, 
PhD. ďakovný list príslušníkovi Odboru podpory policajného výkonu nadporučíkovi Ing. 
Marošovi Klačkovi za profesionálny prístup, vzornú reprezentáciu Vojenskej polície a 
výborné výsledky počas štúdia na základni Fort Leonard Wood v Missouri, USA.



Udelenie medaily Vojenskej polície III stupňa 

redaktorovi komunikačného odboru MO SR Jozefovi 

Žiakovi

Pri príležitosti životného jubilea (60 rokov) a za významný podiel v spolupráci pri 
prezentácii Vojenskej polície na verejnosti v rokoch 2009 až 2014 udelil riaditeľ 
Vojenskej polície plk.Ing. Milan Hamar, PhD. medailu Vojenskej polície III stupňa 
redaktorovi komunikačného odboru MO SR Jozefovi Žiakovi.



Ocenenie príslušníkov PZ SR

Dňa 29.10.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. 

medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s 
Vojenskou políciou týmto príslušníkom Policajného zboru SR:

- plukovník JUDr. Marián SLOBODNÍK - riaditeľ KR PZ Banská Bystrica,

- plukovník JUDr. Štefan ŠURKA - zástupca riaditeľa KR PZ Banská Bystrica.



Udelenie vojenskej medaily viceprezidentovi PZ SR

Dňa 29.10.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. 
medailu Vojenskej polície II. stupňa (Striebro) viceprezidentovi Policajného zboru SR 
plukovníkovi JUDr. Ľubomírovi ÁBELOVI ako ocenenie za významný podiel na 
spolupráci Policajného zboru SR s Vojenskou políciou.



Výcvik v streľbe pred vyslaním do operácie

V termíne 3.-5.11.2014 Odbor výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonal účelový 
výcvik v streľbe z krátkej a dlhej zbrane pre príslušníkov OS SR. Výcvik bol súčasťou 
ich prípravy pred vyslaním do operácie Afganistan RS. Riadiaci výcviku nrtm. Eduard 
Kotian sa zameral hlavne na bezpečnú manipuláciu so zbraňou, správne mierenie a 
spúšťanie pri streľbe ako i odstraňovanie možných porúch. Výcviku sa zúčastnilo 10 
príslušníkov OS SR.



Strelecká príprava odboru OaPČ a odboru PPV VP 

Trenčín
Dňa 20.11.2014 vykonali príslušníci odboru operácií a policajných činností a odboru 
podpory policajného výkonu Vojenskej polície Trenčín v zmysle plánu činnosti na 
mesiac november 2014 streleckú prípravu vo výcvikovom priestore odboru výcviku a 
kynológie Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek.
Zúčastnilo sa jej 27 príslušníkov uvedených odborov s celkovým hodnotením odborov 
„1“.



Udelenie vojenskej medaily riaditeľovi odboru operácií a 

policajných činností VP

Dňa 14.11.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. 

medailu Vojenskej polície I. stupňa (Zlato) riaditeľovi odboru operácií a policajných 
činností Vojenskej polície kapitánovi Ing. Jánovi ŽUCHOVI ako ocenenie za vykonanú 
prácu v prospech Vojenskej polície pri príležitosti skončenia služobného pomeru.



Odborný kurz – Ochrana a sprevádzanie

V termíne 10.11. – 14.11.2014 sa konal v Odbore výcviku a kynológie Vojenskej polície 
Vlkanová – Hronsek Odborný kurz – ochrana a sprevádzanie, na ktorý nastúpili 14 
príslušníci Vojenskej polície. Riadiacim výcviku boli kpt. Sálus, nrtm. Kotian a mjr. 
Podhradský - OVP Bratislava. Teoretická časť prípravy bola zameraná hlavne na zásady 
a spôsob zloženia autokolóny, vedenia vozidiel pri ochrane a sprevádzaní a činnosti 
jednotlivých vozidiel. Praktická časť bola zameraná na zdokonalenie vodičských návykov 
na prekážkovej dráhe a jazdu na rôznych pozíciách v autokolóne vo výcvikovom priestore 
a v reálnej premávke. Na záver frekventanti vykonali ochranu a sprevádzanie určenej 
osoby podľa zadania so splnením všetkých dielčích úloh spojených s prípravou, 
zabezpečením a vykonaním akcie.



Jazda v teréne

V dňoch 18.-19.11.2014 bol v Odbore výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonaný 
Výcvik jazdy v teréne pre príslušníkov MO SR. Výcvik bol zameraný predovšetkým na 
praktické jazdy v rôznych terénnych podmienkach v priestoroch CV Lešť. Riadiacim 
výcviku bol starší inštruktor nrtm. Kotian.



Preprava štátneho daru Maďarskej republiky pre 

Slovenské technické múzeum

V dňoch 22. a 23. novembra 2014, na základe úlohového listu ministra obrany SR č.: 

KaMO-8-1/2014, vykonala Vojenská polícia MO SR v súčinnosti s Policajným zborom 
Slovenskej republiky sprevádzanie pri preprave štátneho daru Maďarskej republiky 
(lietadla IL-18) pre Slovenské technické múzeum Košice.
Uvedená preprava bola vykonaná vozidlami Ozbrojených síl SR (Dopravný prápor 
Hlohovec) na trase hraničný priechod Rajka/Čunovo – Bratislava, po diaľnici D1 v úseku 
Bratislava – Nitra, po rýchlostnej komunikácií R1 v úseku Nitra – Zvolen a ďalej po 
cestách I. triedy medzi obcami Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská Sobota - Tornaľa
– Rožňava – Moldava nad Bodvou - Košice.



Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Michalovce

Dňa 26.11.2014 v čase od 11:00 – do 16:00 hod. sa konali v meste Michalovce oslavy 

70. výročia oslobodenia mesta za účasti OS SR.
Na policajnom zabezpečení akcie sa podieľali príslušníci oddelenia policajného výkonu 
Michalovce. Hlavnými úlohami bolo zabezpečiť poriadkovú službu počas kladenia vencov v 
priestoroch cintorína červenej armády a počas samostatných osláv v Parku 
študentov ako aj dopravnú službu počas presunu vojenskej techniky z útvarov posádky 
Michalovce.



Kurz boja zblízka – 3. stupeň

V dňoch 27.10.2014 až 7.11.2014 sa uskutočnil základný kurz boja zblízka pre 
príslušníkov Vojenskej polície a príslušníkov rezortu MO SR v priestoroch Odboru výcviku 
a kynológie Vlkanová - Hronsek. Cieľom tohto kurzu bolo naučiť frekventantov základné 
techniky úderov a kopov. Frekventanti sa v tomto kurze oboznámili so základnými 
technikami eliminácie protivníka. Zvládnutie základných techník vytvára vhodné 
predpoklady pre úspešné zvládnutie služobných zákrokov. V oblasti bojových športov 
dotýkajúcich sa boja zblízka sa v posledných rokoch zaznamenal progres nielen samotnej 
techniky úderov, ale aj psychickej prípravy. Preto na tomto kurze participovali aj 
príslušníci špeciálnych síl a taktiež externý inštruktor KRAV MAGY Ján Zorvan.



Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za 

výcvikový rok 2014

Dňa 24.novembra 2014 v Trenčíne sa uskutočnil v 
poradí štvrtý výber najlepšieho poddôstojníka 
Vojenskej polície za výcvikový rok 2014. Výber sa 
uskutočnil na základe Metodických pokynov riaditeľa 
Vojenskej polície pre výber najlepšieho vojaka z 
hodnostného zboru poddôstojníkov Vojenskej polície za 
výcvikový rok č.VPTN-2/129-138
Kvalita kandidátov na predmetné ocenenie sa neustále 
zvyšuje a samozrejme rapídne stúpa aj záujem 
samotných poddôstojníkov o získanie ocenenia. Do 
výberu o najlepšieho poddôstojníka VP sa na základe 
prvotného výberu komisie postúpili:
OPV Bratislava rtm. Bc. Jozef KMEŤ
OPV Bratislava rtn. Ján LAŠŠÁK
OPV Prešov nrtm. Ing. Maroš ŠTEFAN
OVaK Vlkanová-Hronsek rtm. Peter TOSCANO
Najlepším poddôstojníkom Vojenskej polície pre rok 
2014 sa stal na základe výberu výberovej komisie 
stanovenej vnútorným rozkazom RVP č.25/2014 
príslušník odboru policajného výkonu Bratislava, 
Oddelenia krízového manažmentu rtm. Bc. Jozef 
KMEŤ .



Kariérne kurzy VP

V dňoch 20.10. až 21.11.2014 boli v Odbore výcviku a kynológie Vojenskej polície 
Vlkanová – Hronsek vykonávané kariérne kurzy pre poddôstojníkov Vojenskej polície. 
Kurzy boli zamerané na právnu a vševojskovú prípravu frekventantov. Počas záverečných 
skúšok frekventanti absolvovali preskúšanie formou písomného testu a následne 
prezentovali svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou zloženou z príslušníkov Odboru 
výcviku a kynológie. Predsedom komisie bol pplk. Ing. Ivan Viselka z Vojenskej polície 
Trenčín. Po úspešnom absolvovaní boli frekventantom odovzdané osvedčenia o absolvovaní 
kariérneho kurzu a zároveň traja z nich boli povýšení do vyššej poddôstojníckej 
hodnosti.



Policajné zabezpečenie rotácie ALTHEA

Dňa 29.11.2014 vykonali príslušníci Odboru policajných činností Prešov oddelenia Martin 

a Zvolen v spolupráci s kynológmi Odboru výcviku a kynológie Hronsek policajné 
zabezpečenie odchádzajúci príslušníkov operácie ALTHEA. Okrem sprevádzania 
príslušníkov na hraničný priechod bola vykonaná prehliadka na detekciu omamných a 
psychotropných látok a detekciu výbušnín za pomoci služobných psov Chánta a Roniho.



Zabezpečenie ochrany príslušníkov State Emergency

Service Ukrajiny

V dňoch 10.11.2014 až 30.11.2014 vykonávali príslušníci Odboru policajného výkonu 

Prešov ochranu príslušníkov kurzu odmínovania, ktorý sa uskutočnil v Prápore výcviku 
Martin. Okrem pracovných aktivít absolvovali príslušníci kurzu aj návštevu 
Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Slovenskej Ľupči a prehliadku múzea SNP v 
Banskej Bystrici.



Stáž a motivačné zamestnanie pre 

deti z Detského Domova – Kráľová Lehota
V dňoch 24 - 25.11.2014 organizoval odbor VaK a OKM Vlkanová-Hronsek vo svojich 
priestoroch motivačné zamestnanie zamerané na fyzický , duševný a psychický tréning mládeže 
z Detského domova (DD) –Kráľová Lehota. Realizátorom tohto stretnutia sa tak, ako v 
predošlom roku, stal príslušník OKM Vlkanová-Hronsek rtn. Pavel Klaučo a vychovávateľ 
uvedeného DD Marián Beňo. Riaditeľ OVaK mjr.Ing. Marián Turanský a náčelník OKM mjr. 
JUDr. Jaroslav Slančík vyčlenili všetky potrebné sily a prostriedky na zabezpečenie celej 
akcie. Počas motivačného zamestnania sa deti pod odborným vedením a dohľadom príslušníkov 
OKM a OVaK oboznamovali s činnosťou a každodennou prácou Vojenskej polície. Nakoľko 
príslušníci OKM a OVaK pripravili bohatý program plný užitočných informácii , teoretických a 
praktických znalostí , zamestnanie trvalo až do večerných hodín. Záujem a pozornosť detí 
každou hodinou rástli a dokonca náročné silové a kondičné cvičenia prelínajúce sa z výkladom o 
trestnoprávnej zodpovednosti, bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, či dokonca 
prezentácia činnosti v zahraničných operáciách a misiách, nedokázali znížiť ich záujem o výklad 
či praktickú ukážku činnosti príslušníkov Vojenskej polície. Samozrejmosťou bola strelecká 
príprava, ktorá sa za mimoriadne vysokých bezpečnostných opatrení konala v priestoroch OVaK
/ strieľalo sa výlučne cvičnou muníciou/ . Večerný výcvik sebaobrany v trvaní takmer dvoch 
hodín dal štyrom nádejným vojakom zabrať, no veselé tváre prezrádzali že tá námaha stála za 
to. Nadšenie a zápal detí neutlmil ani nočný budíček a nástup tohto malého, ale o to viac 
odhodlaného družstva. Nasledujúci deň začínal v skorých ranných hodinách náročnou vojenskou 
rozcvičkou na čerstvom vzduchu. Po raňajkách sa deti v sprievode príslušníkov OKM presunuli 
do výcvikových priestorov OVaK v Hronseku , kde ich inštruktori OVaK zasvätili do praktík 
výcviku služobných psov Vojenskej polície.
Posledné minúty návštevy strávili deti v spoločnosti príslušníkov OKM, pričom záplava otázok a 
odpovedí prezrádzali, že doterajšia činnosť naplnila očakávania a možno predpokladať, že 
ovplyvní budúce rozhodnutia detí z Detského domova – Kráľová Lehota. Pri rozlúčke, ktorej sa 
zúčastnili mjr. Ing. Marián Turanský , mjr .JUDr Jaroslav Slančík , kpt.Ing. Juraj Antol, boli 
deťom odovzdané pamätné listy.



Fotografie 



Ocenenie príslušníkov PZ SR

Na 10.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. 
medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s 
Vojenskou políciou týmto príslušníkom Policajného zboru SR:

- plukovník JUDr. Milan PILIP- riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu KR PZ 
Bratislava,
- plukovník Mgr. Tibor SEKULA - zástupca riaditeľa krajského dopravného 
inšpektorátu KR PZ Bratislava,
- plukovník Ing. Ivan LECHNER- vedúci dopravno-inžinierskeho oddelenia krajského 
dopravného inšpektorátu KR PZ Bratislava.



Odborné zhromaždenie kynológov

Kynológovia odborov VP a útvarov OSSR sa stretli v dňoch 3.-5.12.2014 v priestoroch 
Oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek na Odbornom 
zhromaždení kynológov rezortu obrany. Príslušníci Oddelenia kynológie prezentovali svoju 
predstavu o smerovaní služobnej kynológie, stanovili hlavné ciele do ďalšieho obdobia. 
Kynológovia počas prezentácie informačných správ o kynológii na svojich útvaroch za 
výcvikový rok 2014 poukázali na problémové oblasti. Počas pripravených dynamických 
ukážok spojených s vysvetľovaním metodiky nácvikov jednotlivých cvikov poslušnosti a 
obrany mali účastníci zamestnania možnosť nielen vidieť a počuť nové metódy výcviku 
služobných psov, ale si ich aj prakticky vyskúšať. Tým zamestnanie splnilo svoj účel a 
prispelo k zvýšeniu odbornej pripravenosti zúčastnených.



Frekventanti AOS navštívili Odbor výcviku a kynológie

Dňa 10.12.2014 navštívilo päťdesiat frekventantov dôstojníckeho kurzu AOS Liptovský 
Mikuláš Odbor výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek, aby sa 
oboznámili s činnosťou príslušníkov Vojenskej polície, ich pôsobnosťou a právomocami. V 
prezentáciách sa zoznámili s činnosťou Odboru výcviku a kynológie Vojenskej polície, 
oprávneniami a činnosťou Vojenskej polície v zmysle zákona č.124/1992 Z. z. V 
praktických ukážkach videli prácu psovodov Vojenskej polície. Záver návštevy patril 
inštruktorom skupiny všeobecného výcviku, ktorých ukážky služobných zákrokov zaujali 
početnú skupinu budúcich dôstojníkov nielen kvôli atraktivite a zaujímavému obsahu, ale 
najmä preto, že si ich osobne mohli vyskúšať.



7.ročník benefičného stolnotenisového turnaja o 

Putovný pohár primátora mesta Topoľčany
Dňa 12.12.2014 sa príslušníci Oddelenia policajného výkonu Topoľčany zúčastnili v 
poradí už 7.ročníka benefičného stolnotenisového turnaja zmiešaných družstiev 
bezpečnostných zložiek mesta Topoľčany o Putovný pohár primátora mesta Topoľčany. 
Turnaj sa uskutočnil v stolnotenisovej hale ŠK ST Topvar Topoľčany za účasti 
zamestnancov a detí detského domova na ul. Kalinčiakova v Topoľčanoch. Družstvo VP v 
zložení : nrtm. JUDr. Peter PALÁK, rtm. Ivan ŠTUBŇA, rtn. Katarína FILLOVÁ, 
obsadilo v konečnom poradí 5. miesto. Nakoľko sa jednalo o benefičný turnaj, nebolo 
dôležité turnaj vyhrať, ale skôr podporiť charakter akcie a dobrovoľným vstupným 
finančne pomôcť deťom z detského domova v Topoľčanoch. To sa napokon aj podarilo a 
príslušníci oddelenia spolu s riaditeľom odboru policajného výkonu Bratislava prispeli 
finančným darom v celkovej sume 40,- Eur, ktoré v deň konania akcie osobne odovzdal 
vedúci družstva VP na turnaji mjr. Ing. Norbert ABRAHÁM do rúk organizátora 
podujatia náčelníka MsP Topoľčany Ing. Ľudvíka DUŠU.



Zabezpečenie pracovného rokovania štátnych 

tajomníkov V4 – Senior Body

V Bratislave sa 15. decembra 2014 uskutočnilo pracovné rokovanie štátnych tajomníkov 
V4 – Senior Body. Na policajnom zabezpečení akcie sa podieľali príslušníci Oddelenia 
ochrany osôb a sprevádzania Oddelenia policajného výkonu Bratislava a príslušníci 
Odboru výcviku a kynológie Vlkanová. Okrem zabezpečenia prepravy určených osôb bola 
zabezpečená aj ich osobná ochrana, pyrotechnická prehliadka, epizodická ochrana, 
ochrana rokovacích priestorov a regulácia cestnej premávky v mieste konania rokovania.



Udelenie medailí príslušníkom Vojenskej polície

Dňa 18.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. 

medailu Vojenskej polície ako ocenenie za dlhoročnú prácu v prospech Vojenskej polície 
týmto príslušníkom:
medaila Vojenskej polície I. stupňa (zlato)
- podplukovník Ing. Ľudovít BÁLINT- riaditeľ odboru policajného výkonu Prešov,
medaila Vojenskej polície III. stupňa (bronz)
- major. Ing. Juraj KOPČÍK - vedúci oddelenia krízového manažmentu odboru 
policajného výkonu Prešov.



Prezentácia donucovacieho prostriedku LAPAJ

Dňa 17.12.2014 sa v Trenčíne v priestoroch Vojenskej polície uskutočnila prezentácia 

donucovacieho prostriedku LAPAJ, ktorý vyrába slovenská firma Pelta s.r.o.. Uvedenej 
prezentácie sa zúčastnili príslušníci OoaPČ Trenčín, OPV Prešov a Bratislava a OvaK
Vlkanová. Účastníci prezentácie si po vykonaní teoretickej časti mohli v praktickej časti 
vyskúšať jeho použitie.



Výcvik  odstreľovačov

V dňoch 1. až 12. decembra 2014 sa uskutočnil v priestoroch Centra výcviku Lešť kurz 

odstreľovačov vojenskej polície. Cieľom kurzu bolo pripraviť a zdokonaliť odstreľovačov
v celom spektre prípravy činnosti odstreľovača v rôznych podmienkach pôsobenia.
Výcvik bol zameraný na presnosť streľby v rôznych streleckých pozíciách, ako aj za 
rôznych svetelných a poveternostných podmienok. Odstreľovač nie je len špičkový 
strelec, ale musí zvládať súbor úloh, ktoré si vyžadujú veľkú mieru pozornosti, 
vedomostí a v neposlednom rade aj dostatočnú fyzickú zdatnosť.
Veľkým benefitom tohto výcviku bola spolupráca v rámci rezortu MO SR, čo prispelo k 
skvalitneniu výcviku odstreľovačov. V tomto kurze boli aplikované nové prvky fyzickej a 
psychickej relaxácie, záťažové fyzické testy, cvičenia očnej jogy a iné zaujímavé a 
užitočné aktivity.
Všetky získané znalosti a vedomosti boli preverené záverečným cvičením, v ktorom 
všetci odstreľovači nielenže splnili stanovené ciele, ale preukázali aj tímovú spoluprácu a 
vzájomnú pomoc.



Slávnostná Vojenská rada riaditeľa Vojenskej polície

Dňa 18.12.2014 v súlade s ročným plánom činností Vojenskej polície na rok 2014 sa v 

priestoroch odboru podpory policajného výkonu Trenčín uskutočnila Vojenská rada 
riaditeľa Vojenskej polície. Po odprezentovaní všetkých stanovených oblastí a prejednaní
pálčivých otázok v záverečnej diskusii, riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan 
HAMAR, PhD. vlastnoručne podpísal pripravený Plán činností Vojenskej polície na rok 
2015. Svojou prítomnosťou na tejto slávnostnej vojenskej rade riaditeľa Vojenskej 
polície poctil všetkých prítomných aj diecézny biskup - vojenský ordinár Mons. 
František RÁBEK. Po svojom príhovore udelil Mons. František RÁBEK svoje požehnanie 
všetkým príslušníkom Vojenskej polície a poprial prítomným pokojné a šťastné vianočné 
sviatky. V samom závere slávnostného dňa udelil riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. 
Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III.stupňa (Bronz) Mons. Františkovi 
RÁBEKOVI ako poďakovanie za výbornú spoluprácu medzi Ordinariátom OS a OZ SR v 
Bratislave a Vojenskou políciou.



Pracovné stretnutie NATO Vojenských Polícií k 

problematike Lessons Learned

V termíne od 9. do 12. decembra 2014 sa v poľskom Bydgoszczi konalo prvé pracovné 
stretnutie NATO Vojenských Polícií k problematike Lessons Lerned. Tohto pracovného 
stretnutia sa zúčastnil za slovenskú stranu mjr. Ing. Jozef ŠOLTÝS, príslušník odboru 
policajného výkonu Prešov. Cieľom pracovného stretnutia bolo vytvorenie konceptu 
Lessons Lerned v rámci vojenských polícii NATO pod záštitou centra výnimočnosti 
NATO Vojenskej polície. Predstavenie národných konceptov Lessons Learned ako aj 
predstavenie konceptu Lessons Learned v rámci NATO pod záštitou ACT – JALLC 
(Lisabon, Portugalsko). Vytvorenie komunity záujmu v danej oblasti ako aj predstavenie 
portálu vojenskej polície venovanej problematike Lessons Learned, možnosti využitia 
spolupráce a prispievania národnými príspevkami do daného spoločného medzinárodného 
portálu.



Výročná konferencia hlavných predstaviteľov 

medzinárodného práporu vojenskej polície NATO 

MNMPBn
V termíne od 1. do 5. decembra 2014 sa v poľskom Krakove uskutočnila výročná 
konferencia hlavných predstaviteľov medzinárodného práporu vojenskej polície NATO 
MNMPBn. Programom výročnej konferencie bolo zhodnotenie uplynulého roku 2014, 
vyhodnotenie cvičenia pod názvom SHARP LYNX 2014 vo výcvikovom priestore AČR 
Březina v septembri 2014 s pohľadu riadiaceho cvičenia, náčelníka štábu cvičenia a 
vedúceho hodnotiaceho tímu tzv. EVAL tímu. Bol predstavený koncept plánu hlavných 
aktivít NATO MNMPBn na rok 2015 spolu s výhľadom na rok 2016. Jednou z dôležitých 
otázok konferencie bolo aj pre jednanie o pričlenený NATO MNMPBN k 
mnohonárodnému zboru severo-východ v poľskom Štetíne. Počas konferencie bolo 
odovzdané predsedníctvo chorvátskej strane, ktorá bude v roku 2015 predsedať 
všetkým plánovacím konferenciám týkajúcich sa činnosti NATO MNMPBn. Taktiež boli 
odovzdané hlavné riadiace kľúčové pozície v tomto medzinárodnom prápore. Funkciu 
veliteľa práporu prevzal mjr. Ing. Jozef ŠOLTÝS, príslušník odboru policajného výkonu 
Prešov.
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Ocenenie riaditeľa Úradu pre obrannú štandardizáciu, 

kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Dňa 30.12.2014 odovzdal riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR PhD. 
ďakovný list za významný podiel na spolupráci s Vojenskou políciou riaditeľovi Úradu pre 
obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality MO SR Ing. Emilovi 
KOŠÚTOVI.



Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej 

polície

Dňa 30.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície 

plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD.

Ďakovný list

– nrtm.Ing.Ľubomírovi BOBÁKOVI

ako ocenenie za vykonanú prácu v prospech 
Vojenskej polície pri príležitosti skončenia 
služobného pomeru a ukončenia vyčlenenia.

Ďakovný list

– kpt.Ing. Jánovi FÁBIKOVI

ako ocenenie za vykonanú prácu v prospech 
Vojenskej polície pri príležitosti ukončenia 
vyčlenenia.

medailu Vojenskej polície I. stupňa (Zlato)

– mjr.Ing. Ľubomírovi ROBOTOVI

ako ocenenie za vykonanú prácu v prospech 
Vojenskej polície pri príležitosti skončenia 
služobného pomeru.


