Oficiálna návšteva ministra obrany SR
na riaditeľstve Vojenskej polície
Dňa 23. januára 2009 v rámci pracovného programu navštívil minister obrany SR Jaroslav
BAŠKA riaditeľstvo Vojenskej polície. Riaditeľ Vojenskej polície plk. Milan MEZOVSKÝ za
účasti hlavných funkcionárov VP oboznámil ministra obrany SR s hlavnými úlohami Vojenskej
polície. Počas prezentácie informoval o úlohách plnených Vojenskou políciou v roku 2008 a
úlohách na rok 2009. Hlavný dôraz bol položený na plnenie úloh mimo územia SR (v misiách
ISAF, KFOR, UNFICYP, v príprave bojových skupín pod velením Českej a Poľskej republiky
a v spoločnom medzinárodnom zoskupení MNMPBAT - Multinational Military Police
Battalion), ich personálnym naplnením a materiálno-technickým zabezpečením.
V závere pracovného stretnutia minister obrany poďakoval príslušníkom Vojenskej polície za
príkladné plnenie stanovených úloh.

Vyhodnotenie a rozbor splnenia úloh
Riaditeľstva Vojenskej polície za rok 2008
Dňa 6. februára 2009 v priestoroch Kultúrneho a metodického centra
OS SR v Trenčíne vykonali príslušníci Vojenskej polície „Vyhodnotenie a
rozbor splnenia úloh Riaditeľstva Vojenskej polície za rok 2008“.
Zamestnania, ktoré viedol zástupca riaditeľa Vojenskej polície plukovník
Ing. Vladimír Jurkas, sa zúčastnili príslušníci a zamestnanci Riaditeľstva
VP. Rozbor bol vykonaný formou prezentácií, ktoré za svoju oblasť
prítomným predstavili zodpovední vedúci funkcionári jednotlivých
oddelení Riaditeľstva VP.

Pracovné rokovanie v Odbornej škole VP vo Vyškove
V dňoch 4.-5.2.2009 vykonali príslušníci Riaditeľstva Vojenskej polície plk. Jurkas (zástupca
riaditeľa), pplk. Mazan (vedúci operačného oddelenia) a pplk. Gandžala (veliteľ Centra výcviku a
kynológie Vojenskej polície Hronsek-Vlkanová) na pozvanie Náčelníka Vojenskej polície Armády
Českej republiky návštevu v odbornej škole Vojenskej polície vo Vyškove. Za Vojenskú políciu
Armády Českej republiky sa aktivity zúčastnili plk. gšt. Ing. Miloslav Hůsek (zástupca náčelníka VP
AČR), pplk. Ing. Ladislav TVRDÝ (veliteľ odbornej školy VP), mjr. Ing. Libor DANĚK (kancelária
náčelníka VP).
Predmetom rokovaní boli otázky výcviku, odbornej a špeciálnej prípravy príslušníkov VP. Ďalej
boli prerokované otázky priorít výcviku, prípravy a materiálneho vybavenia príslušníkov VP pre
spoločnú jednotku v rámci bojovej skupiny pod vedením Českej republiky, ktorá má pohotovosť na
nasadenie od 1.7.2009 a Medzinárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO MNMPBAT).
Počas plodnej a intenzívnej diskusie sa príslušníci VP AČR a VP MO SR podelili o svoje skúsenosti z
prípravy a nasadenia vojenských policajtov v zahraničných misiách v Iraku a Afganistane a ďalších
misiách (spoločná jednotka VP v KFOR, UNFICYP, UNDOF).

Opäť víťazstvo na Majstrovstvách OS
SR v boulderingu!
V dňoch 18.2. - 20.2.2009 sa v Martine konal 3. ročník Majstrovstiev OS SR v
boulderingu. Zúčastnilo sa ho 23 pretekárov zo všetkých zložiek ozbrojených síl.
Liezlo sa systémom zóna - top na OS.
Prvé miesto a titul Majster OS SR obhájil príslušník Útvaru Vojenskej polície
Prešov npor. Milan NÁBOŽNÝ, 2. miesto obsadil por. Martin ŠTEVÍK a na 3.
mieste skončil npor. Jozef MARGETIN.

Kurzy VP
V dňoch 26.1.2009 až 27.2.2009 bol v zmysle predpisu č. 41/2007
Hlavného služobného úradu pre štátnu službu v Centre výcviku a kynológie VP
Vlkanová – Hronsek vykonaný základný kurz VP, zdokonaľovací kurz VP a
vyšší kurz VP.
Po úspešnom absolvovaní základného kurzu bola dňa 20.2.2009 povýšená
do hodnosti čatár des. SZABOVÁ, dňa 27.2.2009 boli povýšení do hodnosti
rotný čat. KOVÁČ a čat. GAŠPAR a do hodnosti rotmajster rtn. KAŠŠA.
Slávnostného ukončenia kurzov sa zúčastnili veliteľ CVaK Vlkanová –
Hronsek pplk. Ing. Jozef GANDŽALA, náčelník oddelenia personálneho
manažmentu RVP pplk. Ing. Jaroslav HNILIČKA, veliaci poddôstojník CVaK
ntrm. Dalibor ČEPČEK a veliaci poddôstojník RVP šbnrtm. Radovan
ORGONÍK.

Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu
BLACK BEAR 09, štábny nácvik MNMPBAT
V dňoch 16.-20.3.2009 sa v objekte CVaK Vlkanová uskutočnili dve
aktivity:
1) Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu BLACK BEAR 09 ,
2) Štábny nácvik MNMPBAT (medzinárodný prápor vojenskej polície)
Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu BLACK BEAR 09
Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu BLACK BEAR 09 bola
vykonaná za účasti príslušníkov Českej vojenskej polície - riadiaca strana,
Poľskej vojenskej polície, Chorvátskej vojenskej polície a vojenskej polície
SR. V jednotlivých pracovných skupinách boli prerokované podrobnosti o
pripravovanom cvičení BLACK BEAR 09, ktoré sa uskutoční v dňoch 14.24.septembra 2009 v ČR, vo VVP Březina - Vyškov. Úloha plánovacej
konferencie bola splnená a vytvorila predpoklad k realizácií nasledujúcej
konferencie konanej v mesiaci apríl v Českej republike. Plánovacej
konferencie sa celkom zúčastnilo 21 príslušníkov spomínaných vojenských
polícií.
Štábny nácvik MNMPBAT
Štáb MNMPBAT (príslušníci českej vojenskej polície, poľskej vojenskej
polície, chorvátskej vojenskej polície a slovenskej vojenskej polície) precvičili
operačný plánovací proces v prípade riešenia rôznych situácií formou
obdŕžaných správ z nadriadeného stupňa. Úlohy štábneho nácviku boli
splnené a možno konštatovať, že boli prínosom pre skvalitnenie činnosti
funkcionárov určených pre pôsobenie v MNMPBAT.
Záver oboch aktivít zhodnotil riaditeľ vojenskej polície plk. Mgr. Milan
MEZOVSKÝ, ktorý skonštatoval, že uvedené aktivity boli zvládnuté na
vysokej úrovni a poďakoval prítomným za aktívny prístup k plneniu úloh v
rámci projektu MNMPBAT.

Odborné zhromaždenie príslušníkov oddelenia
policajných činností Vojenskej polície
V súlade s Plánom HÚZO Riaditeľstva VP na VR 2009 v dňoch 16.3.-17.3.2009
zorganizovalo Oddelenie policajných činností Riaditeľstva vojenskej polície v obci
Radava, okres Nové Zámky (penzión Iveta) odborné zhromaždenie príslušníkov
útvarov VP Oddelenia policajného výkonu - OPČ.
Cieľom odborného zhromaždenia bolo vyhodnotenie splnenia úloh OPČ za VR
2008, vykonanie zamestnanie k problematike činnosti oddelení policajného
výkonu, k vytvoreniu metodiky pre poriadkovú službu, k problematike ochrany
objektov, analytickej činnosti a rozobrať aktuálne problémy v rámci plnenia úloh
OPČ.
Súčasťou odborného zhromaždenia bola súdnymi znalcami MUDr. Jaroslavom
IVANOM a MUDr. Líviou JANČIOVOU dňa 16.3.2009 vykoná odborná prednáška
z oblasti súdneho lekárstva a toxikológie. Dňa 17.3.2009 bola pracovníkmi PPZ SR
pplk. CHOCHLÍKOM a pplk. MERKOM vykonaná odborná prednáška k zákonu č.
8/2009 o cestnej premávke a vyhláške č. 9/2009 k uvedenému zákonu.

Strelecká príprava príslušníkov Riaditeľstva vojenskej
polície
Dňa 31. marca 2009 v priestoroch strelnice policajného zboru v
Čachticiach vykonali príslušníci riaditeľstva Vojenskej polície
streleckú prípravu v streľbe z Pi vz. 75 D COMPACT.

Športový deň

Dňa 2. apríla 2009 sa zamestnanci a profesionálni vojaci Riaditeľstva
Vojenskej polície zúčastnili Športového dňa riaditeľa VP.
Súťažilo sa v stolnom tenise a športovom bedmintone. Jednotlivé
zápasy prebehli v kategóriách muži - ženy. Počasie prialo a tak tí, ktorí
práve nesúťažili, trávili čas prechádzkou po Ostrove.
Najúspešnejšou športovkyňou sa stala Zdenka Rajnohová, ktorá
vyhrala prvé ceny v ženskej časti oboch súťaží. Za mužov na prvom
mieste v stolnom tenise skončil Marián Kudláč a v bedmintone Ľubomír
Mičo. Víťazom srdečne gratulujeme.

Výcvik MOUT3
V dňoch 6.-7.5.2009 vykonali inštruktori vyslaní americkou armádou rekognoskáciu
priestorov budúceho výcviku MOUT. Ten bude pod vedením 3 skúsených veteránov vojenských
operácii vykonávaný v priestore VO VP Lešť a CVaK Vlkanová – Hronsek v termíne od 11. do
29.5.2009. Cieľom zamestnania je odovzdanie skúseností z nasadenia pri ochrane všetkých
typoch konvojov, hliadkovania v priestore bojovej činnosti a nebezpečných zónach so
zameraním na urbanizované oblasti, prehľadávanie objektov, vyhľadávanie a zadržanie
podozrivých osôb, drog a výbušnín a všetky s tým súvisiace činnosti. Uvedený výcvik je v
poradí už 3-tím zamestnaním, ktoré bolo realizované v spolupráci s veľvyslanectvom USA na
Slovensku v rámci programu IMET.

24 hodín profesionálnym vojakom

V zmysle predbežných dohovorov a predchádzajúcich aktivít Útvaru Vojenskej polície Prešov
s Regrutačným strediskom Košice a Prešov, bola v dňoch 13.-14.mája 2009 plnená silami ÚVP
Prešov aktivita "24 hodín profesionálnym vojakom". Na základe predbežného výberu
prostredníctvom regrutačných stredísk, si účasť v tomto programe vybojovali piati študenti z
celého Slovenska. Po úvodnom privítaní na ÚVP Prešov, vystrojení a ubytovaní, ktoré bolo na LZ
Prešov, sa frekventanti zoznámili s náplňou a priamym výkonom služby vojenského policajta v
hliadkovej činnosti a neskôr v neformálnej besede s ďalšími otázkami služby v OS SR. Na druhý
deň po raňajkách a preprave na určené miesto, mali možnosť si vyskúšať rôzne zručnosti, ktoré
musí ovládať vojenský policajt. Pod vedením skúsených inštruktorov absolvovali streľbu z
krátkej aj dlhej guľovej zbrane, ukážku zadržania nebezpečného páchateľa s využitím
služobného psa, výcvik v sebaobrane a použitia služobných zákrokov, ako aj pohyb v zastavanom
teréne a vstupy do budov k zadržaniu nebezpečného páchateľa. Na záverečnom stretnutí pre
nich zaujímavého podujatia, im veliteľ útvaru odovzdal certifikáty o absolvovaní tejto aktivity,
kde všetci frekventanti vyjadrili spokojnosť s možnosťou účasti, výcviku a pobytu v
priestoroch ÚVP Prešov. Po predchádzajúcich dvoch ročníkoch "dvadsaťštyrihodinovky" sa s
prispením všetkých zainteresovaných vydarila aj ďalšia akcia. Zostáva len dúfať, že aj v
budúcnosti si nájdeme pri plnení služobných úloh vhodný čas, ľudí a priestor pre tieto aktivity.
Za ÚVP Prešov sa na zabezpečení tejto akcie podieľali : npor. Mgr. Milan POMFY, práp. Milan
SMOLEJ, nrtm. Milan ZAKOPJAN, rtm. Daniel ŽILÁK, rtm. Ján PÁSTOR, nrtm. Ing. Milan
ZAKOPJAN, ppráp. Stanislav MIHÁLIK, nrtm. Ing. Ľuboš LEŠČINSKÝ a rtn. Peter KOVÁRY.

MOUT III. - Ukončenie
Dňa 28.mája 2009 bol ukončený výcvik MOUT III, ktorý bol realizovaný v
spolupráci s veľvyslanectvom USA v Slovenskej republike v rámci programu
IMET a vykonávaný vo VVP Lešť a CVaK VP Hronsek – Vlkanová. Výcvik bol
zameraný na činnosti spojené s ochranou všetkých typov konvojov,
hliadkovanie v priestore bojovej činnosti a nebezpečných zónach so
zameraním na zastavané oblasti, prehľadávanie objektov a pod.
Spoločného nástupu s účastníkmi cvičenia sa za Riaditeľstvo Vojenskej polície
zúčastnil zástupca riaditeľa VP plk. Ing. Vladimír JURKAS,
veliaci poddôstojník RVP šbnrtm. Radovan ORGONÍK,
za CVaK Hronsek-Vlkanová mjr.Ing. Miroslav KOVÁČIK.
Na záver boli účastníkom cvičenia odovzdané certifikáty o absolvovaní kurzu.

Deň otvorených dverí Riaditeľstva vojenskej

polície a Deň detí
Dňa 29. mája 2009 pripravili príslušníci Vojenskej polície pre deti a rodinných príslušníkov stretnutie pri
príležitosti Dňa detí - Deň otvorených dverí v priestoroch riaditeľstva Vojenskej polície. Pre ilustráciu práce
vojenských policajtov príslušníci pripravili statické a dynamické ukážky. Na statickej ukážke sa mohli deti
zoznámiť s výstrojom, výzbrojou a technikou, ktorá sa používa pri výkonne povolania vojenského policajta. K
videniu boli autá – Škoda Octávia II v policajnom prevedení, terénny Mercedes G v policajnom prevedení a
Aligátor VP 4x4. Z výzbroje si mohli deti pozrieť samopaly – vz.58 obdoba ruského „Kalašnikova“ , Heckler &
Koch UMP a vz. 61 tzv. „Škorpión“, guľomet, odstreľovacie pušky, granátomet a pištoľ ČZ vz. 75 D COMPACT.
Taktiež sa deti mohli zoznámiť s ďalšími pomôckami, ktoré vojenská polícia používa – zastavovací pás, detektor
kovov, putá, alkoholtester, kufor pre kriminalistického technika, ako odoberať odtlačky prstov atď. V rámci
dynamických ukážok predviedli príslušníci vojenskej polície vycvičenosť služobných psov v povelovej technike,
zaistenie nebezpečného páchateľa s využitím služobných psov, zastavenie nebezpečných páchateľov v unikajúcom
vozidle.
Pre deti boli pripravené rôzne súťaže – streľba z airsoftovej zbrane AK 47 na hliníkové plechovky, hod
granátom na sklopné terče, súťaž v presnosti kopania lopty na sklopný terč, netradičná disciplína v zatĺkaní
klinčekov a ďalšie.
Pri príležitosti Dňa detí sa však príslušníci Vojenskej polície po celom území Slovenskej republiky podieľajú na
zabezpečení statických a dynamických ukážok pre širokú verejnosť, či už odbornú alebo laickú. Vojenská polícia sa
zúčastnila a zúčastní Dňa polície na letisku v Prievidzi, osláv Dňa detí pod záštitou ministra obrany SR v Bytči,
v Trenčíne Kubrej, v Petržalke, na úrade vlády SR v Bratislave, v nemocnici ministerstva obrany SR v Bratislave,
v Tatranskej Lomnici a ďalších.

Kariérne kurzy
V termíne od 4. mája 2009 do 5.júna 2009 boli v zmysle predpisu č. 41/2007 Hlavného
služobného úradu pre štátnu službu v priestoroch Centra výcviku a kynológie VP
vykonané v tomto roku druhé kariérne kurzy Vojenskej polície.
Odborného špecializačného kurzu sa zúčastnilo 6 dôstojníkov, práporčíckeho 1
poddôstojník, vyššieho 1 poddôstojník a zdokonaľovacieho 5 poddôstojníkov VP.
Dňa 5. júna 2009 boli kariérne kurzy ukončené záverečnými skúškami, ktorých sa
zúčastnil ako predseda skúšobnej komisie zástupca riaditeľa VP plk. Ing. Vladimír
JURKAS.
Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky a po splnení všetkých zadaných úloh
všetkým frekventantom boli vydané osvedčenia o úspešnom absolvovaní kariérneho
kurzu, pričom jeden frekventant odborného špecializovaného kurzu bol povýšený do
vyššej hodnosti a jeden frekventant práporčíckeho kurzu bol vymenovaný do
práporčíckej hodnosti.

Slávnostný nástup príslušníkov Vojenskej polície v
Topoľčanoch
Dňa 19. júna 2009 na námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch minister
obrany Slovenskej republiky Jaroslav BAŠKA spolu s riaditeľom Vojenskej
polície plk. Milanom MEZOVSKÝM privítali príslušníkov Vojenskej polície a
príslušníkov multifunkčnej ženijnej roty vracajúcich sa z plnenia úloh v
zahraničnej operácii NATO-ISAF v Afganistane.
Minister obrany vo svojom príhovore vysoko ocenil vykonanú službu
všetkých vojakov. Hlavnou úlohou strážnej jednotky, pod velením npor.
Mareka Hušeka, bol podiel na ochrane viac ako 12 000 osôb na základni v
Kandaháre, kde denne prichádzalo do 300 rôznych vozidiel a 1 300 domácich
obyvateľov. Všetci príslušníci boli ocenení pamätnou medailou za účasť vo
vojenskej operácii.
Slávnostného nástupu sa zúčastnili, okrem ministra obrany Slovenskej
republiky, náčelník Generálneho štábu generál Ľubomír BULÍK, primátor
mesta Topoľčany p. Peter BALÁŽ a ďalší významní hostia ozbrojených síl
Slovenskej republiky, Vojenskej polície a rodinný príslušníci.

Slávnostný nástup BG CZE/SVK
Dňa 10.júla 2009 bol v posádke Michalovce vykonaný slávnostný nástup jednotky vyčlenenej pre BG
EU CZE/SVK pri príležitosti začatia jej pohotovosti. Vojenská polícia prispieva do uvedenej
bojovej skupiny skupinou vojenskej polície Útvaru vojenskej polície Prešov, spolu s príslušníkmi
českej vojenskej polície. Úlohou je vykonávať všestranné policajné zabezpečenie v zmysle
deklarovaných spôsobilostí Vojenskej polície.

Výcvik v lanovom vysadení
V dňoch 27.-30.7.2009 vykonalo 8 príslušníkov Skupiny pre riešenie
krízových situácií ÚVP Topoľčany výcvik v lanovom vysadení na
výcvikovom zariadení "Koloseum" vo VP VO Lešť. Zavŕšením výcviku
bolo vysadenie z vrtuľníka typu Mi-17. Pod taktovkou riadiacej
výcviku nrtm. Bc. Marceli ZLATOVSKEJ, inštruktora kpt. Ing.
Jozefa HANZELA, kapitána vrtuľníku kpt. Ing. Pavla PETRÍČKU,
vysadzovačov rtm. Tomáša LYČKU a rtn. Tomáša BARANA plnili
cvičiaci tieto úlohy: nelanové vysadenie do priestoru a zrýchlený
presun na 3 km, lanové vysadenie do terénu a lanové vysadenie na
budovu. Vďaka vysoko profesionálnemu, aktívnemu a iniciatívnemu
prístupu
všetkých
zúčastnených
zamestnanie
prebehlo
bez
nedostatkov a možných zranení za čo riaditeľ Vojenskej polície udelil
ďakovné listy.

Ukončenie štúdia na veliteľsko-štábnej škole
Univerzity zboru námornej pechoty USA
V mesiaci jún 2009 úspešne ukončil pplk. Ing. Juraj MAZAN, vedúci operačného oddelenia
Riaditeľstva Vojenskej polície, jednoročné štúdium na veliteľsko-štábnej škole Univerzity zboru
námornej pechoty Spojených štátov amerických na základni Quantico v štáte Virginia.
Podplukovník MAZAN je prvým príslušníkom v histórii Vojenskej polície Slovenskej
republiky, ktorý úspešne ukončil štúdium na veliteľsko-štábnej škole v zahraničí. Štúdium bolo
zamerané na rôzne oblasti vojenstva, vojenskej histórie, medzinárodných inštitúcií,
medzinárodných vzťahov a vojenskej a civilnej medzinárodnej spolupráce a riešenia krízových
situácií na celom svete. Za výborné výsledky počas náročného štúdia, ktorého účelom je
pripraviť vyšších dôstojníkov na prácu a pôsobenie vo vyšších národných štáboch, v
medzinárodných vojenských a vojensko-civilných zmiešaných štáboch v operáciách krízového
manažmentu, bol pplk. Mazanovi udelený červený diplom.

Vojenské majstrovstvá sveta v parašutizme
V dňoch od 13.8.2009 do 23.8.2009 vykonávali príslušníci Útvaru
vojenskej polície Banská Bystrica policajné zabezpečenie 34.
vojenských majstrovstiev svete v parašutizme CISM na letisku
Boľkovce pri Lučenci.
Majstrovstiev svete v parašutizme sa zúčastnilo 157 mužov a 51
žien z 31 krajín pod záštitou organizátora uvedeného podujatia AŠK
Dukla Banská Bystrica.

13. pracovné rokovanie Kontrolnej a koordinačnej
skupiny Mnohonárodného práporu vojenskej polície
V dňoch 1.-3.9.2009 sa v Kupari (Chorvátsko) uskutočnilo 13. pracovné rokovanie Kontrolnej a
koordinačnej skupiny (CCG) Mnohonárodného práporu vojenskej polície (MNMPBAT).
Rokovaní sa zúčastnili delegácie všetkých štyroch krajín projektu. Poľskú delegáciu viedol brig.
gen. Marek Witczak (hlavný veliteľ Žandarmerie wojskovej), českú delegáciu - brig. gen.
Vladimír LOŽEK (náčelník Vojenskej polície), slovenskú delegáciu - plk. Vladimír Jurkas
(zástupca riaditeľa Vojenskej polície), chorvátsku delegáciu - plk. Vlado Kovačevič (náčelník
vojenskej polície). Rokovaní sa zúčastnil za chorvátsku stranu aj brig. generál Drago
Matanovič náčelník J-3 Generálneho štábu chorvátskych ozbrojených síl, ktorý bol informovaný
o záveroch z rokovaní a informácie o konaní cvičenia LIVEX Black Bear 2010 na území
Chorvátska.
Počas rokovaní CCG bol spresnený plán činnosti MNMPBAT na rok 2010 a vypracovaný
návrh plánu činnosti na rok 2011. Bol taktiež spracovaný návrh možného hodnotenia a
certifikácie MNMPBAT pred jeho nasadením. Poľská strana predstavila pracovný scenár
nasadenia MNMPBAT alebo jeho častí v misii ISAF a jeho prípadné pričlenenie do
mnohonárodnostného zboru NATO severo–východ. Chorvátska strana informovala o mieste
konania cvičenia LIVEX v roku 2010 a poskytla ďalšie informácie potrebné na plánovanie.
Na záver rokovaní podpísali vedúci národných delegácií zápis z pracovného rokovania.

Strelecká súťaž riaditeľa Vojenskej polície v bojovej
streľbe a Memoriál pplk. Ing. Ľuboša BELÁKA
V dňoch 3.-4.9.2009 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek
uskutočnil 13. ročník streleckej súťaže riaditeľa Vojenskej polície v bojovej streľbe a
3. ročník Memoriálu pplk. Ing. Ľuboša Beláka za účasti príslušníkov Policajného
zboru SR, Železničnej polície SR, Colného kriminálneho úradu SR, inštruktorov AOS
v Liptovskom Mikuláši, zástupcov Regrutačného strediska Banská Bystrica,
príslušníkov VTJ Nitra, Zvolen a Sliač, útvarov a riaditeľstva Vojenskej polície. Súťaž
zahájil veliteľ Centra výcviku a kynológie pplk. Ing. Jozef GANDŽALA. Strelcom
zaželal pevnú ruku, presnú mušku a športové šťastie. Strelci súťažili počas dvoch dní
na deviatich parkúroch rôznej obtiažnosti ( jeden parkúr nočná streľba ). Víťaza v
kategórii jednotlivcov určil súčet čiastkových výsledkov z jednotlivých streleckých
parkúrov a stal sa ním príslušník KR PZ SR v Banskej Bystrici Daniel ŠTEVULA.
Najlepším strelcom Vojenskej polície sa stal príslušník ÚVP Banská Bystrica rtm.
Jaroslav SOBEK. V kategórii Najlepšie strelecké družstvo zvíťazilo družstvo KR PZ
SR v Banskej Bystrici v zložení Daniel ŠTEVULA a Eugen RAVAS. Veľmi atraktívnou
disciplínou bol strelecký súboj o najrýchlejšieho strelca. Víťazom sa stal príslušník KR
PZ SR v Banskej Bystrici Daniel ŠTEVULA. Diplomy a ceny najlepším strelcom
odovzdal v zastúpení riaditeľa Vojenskej polície pplk. Ing. Peter ŠMELKO spolu s
veliteľom CVaK pplk. Ing. Jozefom GANDŽALOM.
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Stretnutie šéfov vojenských polícií členských krajín
NATO
V dňoch 7.-11. sepembra 2009 sa v Bruseli uskutočnilo výročné
stretnutie šéfov vojenských polícií členských krajín NATO.
Stretnutia sa za slovenskú stranu zúčastnili riaditeľ vojenskej polície
plk. Mezovský a pplk. Šmelko. Na stretnutí bol zhodnotený vývoj v
oblasti VP za uplynulý rok, dosiahnutý pokrok pri tvorbe doktríny VP
NATO (AJP 3.2.3.3) a zovšeobecnené problémy, s ktorými sa
jednotlivé národné vojenské polície stretávajú najmä počas nasadenia
v operáciách v Iraku a Afganistane. V rámci prezentácií bolo českou
stranou priblížené pripravované cvičenie MNMPBAT Livex „Black
Bear 2009“. Na stretnutia sa po prvýkrát zúčastnil ako riadny člen
aj náčelník VP Albánska.

Cvičenie BlackBear 2009 v Českej republike
V dňoch 14.-24.9.2009 sa koná vo výcvikovom priestore Březina,
neďaleko Vyškova (Česká republika), medzinárodné cvičenie LIVEX 2009 pod
názvom BlackBear09. Účastníkmi cvičenia sú jednotky vojenských polícií
štyroch štátov – Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Slovenskej republiky
zoskupených v mnohonárodnom prápore vojenskej polície NATO MNMPBAT
(Multinational Military Police Battalion).
Cieľom cvičenia je precvičiť a zdokonaliť NATO MNMPBAT v plánovaní
a plnení úloh policajnej ochrany pri použití rôzneho technického vybavenia a
zbraňových systémov.
V dňoch 14.-16.9.2009 prebiehali presuny štábov a cvičiacich jednotiek
do miesta konania, príprava jednotlivých pracovísk štábov a riaditeľstva
cvičenia.
V stredu 16.9.2009 prebehol za účasti všetkých zúčastnených
vojenských policajtov Transfer of Authority, podpisom dohody o jednotnom
velení počas cvičenia. Veliteľom cvičiacich jednotiek MNMPBAT v tomto roku
je veliteľ Útvaru VP Prešov pplk. Ľudovít BÁLINT.
V nasledujúcich dňoch budú prebiehať nácviky rôznych modelových
situácií, ktoré majú za úlohu preveriť správnosť jednotlivých použitých
postupov pri ich riešení

Cvičenie BlackBear 2009 v Českej
republike - pokračovanie
Od stredy 16. septembra podvečera do štvrtku 17. septembra 2009
popoludnia vykonali cvičiace jednotky účastníckych krajín MNMPBAT
zastrelenie zbraní používaných na cvičení. Boli pripravené stanovištia pre
streľbu z krátkych guľových zbraní, brokovníc, samopalov a
odstreľovacích pušiek. Po ukončení zastreľovania zbraní začali v
imitovananom kempe FOB EAGLE, ktorý predstavuje základňu v
niektorom štáte východoázijského kontinentu, vykonávať stanovené úlohy.
Príslušníci kontingentu riešili nepredpokladané úlohy – simulované
dopravné nehody vojenských konvojov a domácich obyvateľov, možné
formy obchodovania domácich pred základňou, demonštrácie obyvateľov
nespokojných s prítomnosťou koaličných vojsk pred FOB EAGLE a
vyvrcholením bol nočný útok na vchod do kempu s použitím ručných
zbraní.
Všetky modelové situácie sú pod dohľadom rozhodcov, ktorí pozorujú
príslušníkov MNMPBAT pri vykonávaní činností a postupov a
vyhodnocujú správnosť a spôsob ich riešenia.

Nemecko - slovenská spolupráca
Na požiadanie Spoločnosti starostivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku,
ktorú zastupuje Dr. Michal BOCHIN, sa príslušníci útvaru vojenskej polície Prešov
zúčastnili spoločných aktivít s príslušníkmi vojenskej polície Bundeswehru pri úprave
cintorína vojakov, ktorí padli v 1.svetovej vojne, v obci Čabina (okres Medzilaborce).
Pri tejto príležitosti sa príslušníci vojenskej polície Bundeswehru zoznámili so
zbraňami používanými našou voj. políciou, ktoré si vyskúšali v streleckej súťaži.
Všetci účastníci súťaže boli ocenení pamätnými diplomami, ktoré im budú pripomínať
pobyt na Slovensku.
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Od piatku 18. septembra do nedele 20. septembra pokračovalo medzinárodné cvičenie vojenských policajtov. Neustále nové modelové situácie,
ktoré sa snažili čo najviac priblížiť reálnemu životu v cudzej krajine, preverovali pripravenosť príslušníkov MNMPBAT v situáciách
pripravených na vyriešenie.
V ranných hodinách veliteľ kontingentu odletel vrtuľníkom na rekognoskáciu oblasti LUPAR, kde má prápor operačnú oblasť. Pred obedom
vojenskí policajti MNMNBAT dostali úlohu sprevádzať logistický konvoj. Pre sprevádzanie konvoja štáb určil slovenskú čatu. Kolóna vozidiel
pozostávajúca z Aligátora 4x4, Mercedesov, Lange Roveru a nákladného automobilu Aktis, bola po odjazde zo základne FOB EAGLE
napadnutá domácimi ozbrojencami, ktorí sa snažili o získanie logistického nákladu. Nepriateľom sa však nepodarilo prvým útokom na konvoj
zlikvidovať obrnené vozidlo Aligátor, ktoré konvoj viedlo a pri nasledujúcich prestrelkách z ručných zbraní sa vojenskí policajti útoku ubránili
streľbou osádok Mercedesov zo samopalov a guľometu v Aligátore. Konvoj sa opäť sformoval a vyrazil späť na základňu FOB EAGLE, kde v
približne rovnakom čase došlo k mínometnému útoku na základňu. Reálny rozmer tejto udalosti podčiarkli veľmi presvedčivo naaranžované telá
štyroch obetí útoku. Najskôr k miestu výbuchu povolal štáb ochrannú zmenu kempu, pyrotechnika a výjazdovú skupinu. Po príchode konvoja do
kempu boli nahradené straty, znovu sformovaný logistický konvoj a opätovne vyslaný do cieľovej oblasti kam dorazil bez ďalších incidentov.
Popoludní sa konalo stretnutie miestnych autorít a velenia práporu v meste Jeseník, kam sa velenie práporu presunulo opäť vrtuľníkom.
Zabezpečenie priestoru a príprava únikovej trasy, to bola úloha pre slovenských príslušníkov. Ochranu veliteľa práporu počas presunu do miesta
konania vykonával chorvátska čata. Počas stretnutia došlo k útoku miestnych obyvateľov na policajtov, ktorí kontrolovali vchod do budovy.
Českí vojenskí policajti však náporu odolali a velenie práporu bolo eskortované záložnou trasou k čakajúcemu vrtuľníku a späť do kempu FOB
EAGLE.
Sobota – slovenská čata vojenských policajtov mala za úlohu 24 hodín poskytovať podporu v prípade útokov na vojenských policajtov mimo
základne tzv. QRF (tým rýchlej reakcie). Ranný pokoj na základni prekvapivo narušil simulovaný mínometný útok, pri ktorom sa nacvičovala
reakcia na vyhlásenie poplachu a presunu do krytu. Podvečer vyrazila česká zložka k nahlásenému incidentu v blízkej dedine. Pri návrate
vybuchol v kolóne nastražený výbušný systém a QRF bolo vyslané na podporu. Do siedmich minút boli na mieste výbuchu a pomohli dopraviť na
základňu nepojazdné a ostávajúce vozidlá a sprevádzať celý konvoj.
V nedeľu slovenskí vojenskí policajti strieľali ostrý terčový manéver v priestoroch pechotnej strelnice. Zadaná úloha znela: v priestor
terčového manévru sa nachádzajú nepriateľské ozbrojené osoby, je potrebné ich vyhľadať a zneškodniť. Postupným prehľadávaním terénu sa v
priestore objavovali imitované nepriateľské osoby, ale aj nezúčastnené osoby, či pohybujúca sa sanitka. V poobedňajšom čase si vojenskí policajti
vyskúšali ochranu a sprevádzanie VIP osoby po výcvikovom priestore. Chránená osoba bola prepravovaná v obrnenom vozidle Aligátor a
sprievod dopĺňali vozidlá Mercedes G. Táto úloha prebehla bez nepriateľských aktivít a chránená osoba – veliteľ práporu dorazila späť na
základňu FOB EAGLE v poriadku.
V utorok 22. septembra cvičenie BLACKBEAR09 vyvrcholilo VIP dňom, kde cvičiace jednotky MNMPBAT pred zrakmi najvyšších
vojenských predstaviteľov zúčastnených krajín Česka, Slovenska, Chorvátska a Poľska a najvyššieho predstaviteľa vojenských polícií pri NATO
Provost Marshal plk. Joseph Govaarts, predviedli činnosti a postupy pri riešení zadaných úloh. Slovenská čata vojenských policajtov v
spolupráci s českými kolegami predviedli ochranu kempu pred demonštrujúcimi domácimi obyvateľmi. Za slovenskú stranu sa na VIP dni
zúčastnil zástupca riaditeľa Vojenskej polície plk. Ing. Vladimír JURKAS, veliteľ ÚVP Topoľčany pplk. Dušan BIELICH a ďalší funkcionári
riaditeľstva VP.
Poďakovanie za odvedenú prácu na cvičení patrí nielen príslušníkom SkRKS ÚVP Topoľčany pod velením por. Ela HUBAČA, ktorí boli
cvičiacou jednotkou, ale aj predovšetkým pplk. Ing. Ľudovítovi BÁLINTOVI, veliteľovi ÚVP Prešov, vykonávajúcemu funkciu veliteľa
práporu MNMPBAT, príslušníkom štábu práporu a ostatných vojenských policajtov a príslušníkov ÚŠZV Lešť podieľajúcich sa na priebehu
uvedeného cvičenia.
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Odborná príprava Oddelenia odhaľovania a dokumentovania
trestnej činnosti ÚVP Topoľčany
Vo štvrtok dňa 29. októbra 2009 v historickej kinosále budovy Krajského riaditeľstva PZ
v Bratislave zorganizovalo Oddelenie odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti ÚVP
Topoľčany odbornú prípravu v oblasti trestného práva, ktorej sa zúčastnilo 14 príslušníkov
oddelenia.
Rada EÚ prijala Rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti
niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, ktoré
Slovenská republika transponovala do svojej právnej úpravy prijatím zákona č. 257/2009 Z.
z., ktorým sa novelizuje Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. Novela Trestného zákona č.
257/2009 Z. z. zaviedla do slovenského právneho poriadku nové právne pojmy, akými sú
extrémistická skupina (§ 129 odsek 3), extrémistický materiál (§ 129 odsek 8 a 9) a
osobitný extrémistický motív [§ 140 písm. d) a f)]. Cieľom prvej časti zamestnania bolo
zoznámiť príslušníkov oddelenia s novoprijatými trestnoprávnymi ustanoveniami v boji proti
extrémizmu, a to za pomoci lektorov – prokurátorov Vojenskej obvodovej prokuratúry
Bratislava por. JUDr. Kataríny HABČÁKOVEJ, kpt. JUDr. Aurela PARDUBSKÉHO a kpt.
JUDr. Petra JENČÍKA.
Druhá časť zamestnania sa venovala oblasti porušovania autorských práv a
softwarovému pirátstvu. Prednášku vykonala pozvaná advokátka JUDr. Adriana TOMANOVÁ
z advokátskej kancelárie „Bianchi • Malach • Tomanová“, ktorá zastupuje spol. Microsoft
Corporation, USA v Slovenskej republike. Okrem iného odprezentovala, že miera
softwarového pirátstva v Slovenskej republike je jedna z najväčších v Európe, tiež sme sa
dozvedeli, že v rámci ochrany duševného vlastníctva v oblasti hudobného, filmového a iného
priemyslu je možné sa obrátiť na SOZA, LITA, SAPA, SLOVGRAM, OZIS a v Českej
republike na ČPU (Česká protipirátska unie).
Aktuálnosť a potreba ovládať túto problematiku potvrdzuje i fakt, že príslušníci
oddelenia vyšetrujú v súčasnosti tri prípady prečinu porušovanie autorského práva podľa §
283 ods. 1 Trestného zákona. Pre zaujímavosť v jednej takejto trestnej veci posudzujeme
viac ako 680 zaistených diel a vystupuje tu 12 poškodených subjektov z rôznych krajín
sveta (USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, ČR).
Pri tejto príležitosti príslušníci Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti
ÚVP Topoľčany zaželali všetko naj ... kolegovi práp. Jozefovi ŽINGOROVI, ktorí je v
rámci VP „najmladším“ kriminalistickým technikom a nedávno oslávil okrúhle jubileum – 50
rokov.

Slávnostná rozlúčka príslušníkov ISAF vo Vlkanovej
Dňa 27. novembra 2009 v objekte Centra výcviku a kynológie vo Vlkanovej sa minister
obrany Slovenskej republiky Jaroslav BAŠKA, náčelník Generálneho štábu OS SR generál
Ľubomír BULÍK a riaditeľ Vojenskej polície plk. Milan MEZOVSKÝ rozlúčili s príslušníkmi
Vojenskej polície a príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky odchádzajúcimi plniť
úlohy do misie ISAF v Afganistane. S príhovorom k odchádzajúcim vojakom vystúpil minister
obrany SR Jaroslav BAŠKA. Počas slávnostnej rozlúčky boli odchádzajúce jednotky
prepodriadené pod spoločné velenie centra riadenia operácií GŠ OS SR.
Slávnostného nástupu sa zúčastnili, okrem ministra obrany, náčelníka Generálneho štábu
OS SR a riaditeľa Vojenskej polície, hlavní funkcionári ozbrojených síl SR, hlavní funkcionári
Vojenskej polície, zástupcovia miestnych samospráv, pozvaní príslušníci Policajného zboru SR
a ďalší pozvaní hostia a rodinný príslušníci.

Stretnutie s vojenskými dôchodcami
Vojenskej polície
Dňa 3. decembra 2009 sa v priestoroch Kultúrneho a metodického
centra v Trenčíne uskutočnilo stretnutie s vojenskými dôchodcami
Vojenskej polície. Pozvaní hostia boli formou prezentácie krátko
informovaní o aktuálnom dianí vo Vojenskej polícii. Na konkrétne
otázky ďalej odpovedali zástupcovia jednotlivých oddelení
Riaditeľstva VP počas spoločenského posedenia spojeného s
pohostením.

Annual Summary Conference Tatranské Zruby
V dňoch 7. - 10. 12. 2009 sa v priestoroch hotela Tatranské zruby uskutočnilo výročné
vyhodnotenie projektu medzinárodnej vojenskej polície NATO MN MP BAT.
Vyhodnotenia sa zúčastnili príslušníci vojenských polícií participujúcich krajín Chorvátska, Českej republiky, Poľska a Slovenska. Počas vyhodnotenia boli prebrané tematiky
poľného cvičenia LIVEX 09, ktoré sa konalo v septembri v priestoroch VVP Brezina v Českej
republike. Ďalej boli prebrané otázky možného nasadenia práporu a otázky ďalšieho
napredovania projektu NATO MN MP BAT.
Vyhodnotenia sa ako čestný hosť zúčastnil náčelník Štábu pre operácie generálneho štábu OS
SR generál SALAGANIČ.

Vojenská rada riaditeľa Vojenskej polície
V dňoch 16.-17.decembra 2009 bola v priestoroch VZ Zemplínska
Šírava vykonaná posledná Vojenská rada riaditeľa Vojenskej polície v
roku 2009.
Okrem stálych členov Vojenskej rady sa jej tentokrát zúčastnili aj
veliaci poddôstojníci Riaditeľstva a útvarov Vojenskej polície. Na
záver Vojenskej rady sa zástupca riaditeľa VP poďakoval za
spoluprácu a rozlúčil sa s pplk. Ing. Jozefom Gandžalom a šbnrtm.
Jankou Kamasovou, ktorí koncom roka 2009 od nás odchádzajú do
výsluhového dôchodku.

Činnosť OOaDTČ ÚVP Topoľčany v oblasti prevencie
kriminality detí a mládeže v r. 2009
V r. 2009 nad rámec preventívnych programov rozpracovaných v zmysle noriem rezortu MO SR pôsobili príslušníci
OOaDTČ ÚVP Topoľčany i v oblasti prevencie kriminality detí a mládeže, kde sa realizujú už od r. 2002. Konkrétne sa
jednalo o 7 profylaktických zamestnaní, ktorých sa zúčastnilo až 2.787 detí, najmä zo ZŠ okresu Topoľčany, Trenčín,
Myjava a Nitra a 123 pedagógov týchto škôl. Okrem toho skúsenosti k práci s deťmi a mládežou sme formou
inštruktážneho zamestnania odovzdali príslušníkom MsP Trenčín, kde majú záujem vypracovať podobný projekt prevencie
ako u ÚVP Topoľčany.
Pozitívne referencie o tejto dlhoročnej činnosti oddelenia sa pretavili do účasti mjr. JUDr. Patrika ŠANTORU v
medzinárodnom seminári pod názvom „Prevencia kriminality na miestnej a regionálnej úrovni“ u Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilina dňa 10. decembra 2009, kde vystúpil so sovjim príspevkom na tému „Prevencia kriminality detí a
mládeže v praxi z pohľadu skúseností orgánov Vojenskej polície“. Menovaný zoznámil prítomných formou praktickej
ukážky s tým, ako prebieha konkrétne profylaktická činnosť na školách.
Prezentácia vyvolala pozitívny ohlas, pričom o videoukážky z oblasti extrémizmu prejavili záujem Doc. Ing. Ladislav
HOFREITER, CSc. z Akadémie obzbrojených síl Liptovský Mikuláš a Dr. Jacek DWORZECKI, Katedra pedagogiky,
Gliwice, ktorým boli poskytnuté videá na výukové účely.
Bolo to už po druhý krát, čo bol pozvaný príslušník OOaDTČ, aby prezentoval svoje skúsenosti na poli prevencie,
nakoľko v októbri 2009 sa zúčastnil Analytik OOaDTČ kpt. Mgr. Miroslav GAŽO vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou pod názvom „Sexuality III.“.
Príspevky príslušníkov oddelenia budú zároveň odpublikované, čím nadväzujeme na rok 2006, kedy v Zborníku referátov
z II. medzinárodnej konferencie „Mládež a kriminalita“ u Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyšiel mjr. JUDr.
Patrikovi ŠANTOROVI príspevok pod názvom „Skúsenosti orgánov VP s aktivitami voči civilnej verejnosti zemeranými
na prevenciu kriminality detí a mládeže“.

