KURZY

Vstupný odborný kurz Vojenskej polície
Doba trvania:
12 týždňov /480 hodín/
Cieľ kurzu:
Cieľ kurzu spočíva v cieľavedomom a systematickom rozvoji
schopností, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať
zodpovednosť za svoje konanie, osvojenia si vedomostí,
zručností, návykov, spôsobilostí a postojov a získať kompetencie
potrebné pre kvalifikovaný výkon vojenského policajta. Z tohto cieľa
vyplývajú čiastkové odborné ciele.
Počet frekventantov:
6 - 24
Podmienky na prijatie:
Novoprijatí príslušníci VP
Určené pre zložky:
VP

Kurz – Osobná ochrana
Doba trvania:
Cieľ kurzu:

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:
Určené pre zložky:

3 týždne
Pripraviť príslušníkov VP po teoretickej, praktickej, plánovacej stránke
v oblasti osobnej ochrany s dôrazom na cieľavedomú organizovanú
činnosť, pri ktorej príslušníci VP získavajú nové vedomosti, rozvíjajú
svoje intelektuálne spôsobilosti, praktické návyky, zručnosti ako aj
osobnostné vlastnosti a kvality, ktoré sú potrebné pre ich úspešnú
prácu.
4 - 12
- absolvovanie odborného kurzu - Bojová streľba VP III.,
- absolvovanie odborného kurzu - vodičov s právom prednostnej jazdy
VP

Kurz – Služba dopravnej a poriadkovej polície
Doba trvania:
3 týždne
Cieľ kurzu:
Vyškoliť príslušníkov VP po praktickej a teoretickej stránke tak, aby
mohli získané vedomosti a zručnosti odborne uplatňovať v policajnej
praxi.
Počet frekventantov:
5 - 10
Podmienky na prijatie:
Znalosť zákona o VP, zákona o priestupkoch, Trestného zákona
a Trestného poriadku minimálne na úrovni oboznámenia sa.
Určené pre zložky:
VP

Kurz – Služobné zákroky a vstupy
Doba trvania:
12 dní /96 hodín/
Cieľ kurzu:
Pripraviť príslušníkov VP po teoretickej, praktickej, plánovacej
a organizačnej stránke v oblasti služobných zákrokov s dôrazom na
cieľavedomú organizovanú činnosť, pri ktorej príslušníci VP získavajú
nové vedomosti, rozvíjajú svoje intelektuálne spôsobilosti, praktické
návyky, zručnosti ako aj osobnostné vlastnosti a kvality, ktoré sú
potrebné pre ich úspešnú prácu.
Počet frekventantov:
6 – 12
Podmienky na prijatie:
Vstupné preskúšanie zo streleckej prípravy a bezpečnej manipulácie so
strelnou zbraňou.
Určené pre zložky:
VP
Kurz – Boj z blízka III., II., I. stupeň
Doba trvania:
III. stupeň 2 týždne, II., I. stupeň - 3 týždne
Cieľ kurzu:
Boj z blízka III. stupeň:
Naučiť sa vykonávať základné techniky týkajúce sa boja muža proti
mužovi a schopnosť ich aplikovať v podmienkach blízkych realite
v stálych a čiastočne sa meniacich podmienkach. Taktiež osvojenie si
základnej metodiky, plánovania a vedenia tréningového procesu
a poskytovania prvej pomoci a svojpomoci pri poraneniach.
Zvyšovanie svojej fyzickej zdatnosti pod dohľadom inštruktora.
Boj z blízka II. stupeň:
Zdokonaliť sa v úderových technikách, technikách kopov a ich
obranách. Používanie pák a hodov, ako aj osvojenie si základných
pohybových návykov pri obrane proti krátkym chladným zbraniam.
Zdokonaliť sa v použití donucovacích prostriedkov a v praktickom
ošetrení zranení vyskytujúcich sa pri boji zblízka. Osvojenie si
metodiky vedenia tréningového procesu a teóriu boja zblízka.
Frekventant kurzu získa schopnosti potrebné na riešenie situácií
v čiastočne sa meniacich
podmienkach, s použitím dostupných
prostriedkov. Schopnosť frekventanta samostatne viesť zamestnanie
týkajúce sa základných techník boja zblízka v rámci veliteľských
príprav na ÚVP. Počas celého kurzu je u frekventantov zvyšovaná
fyzická zdatnosť a psychická odolnosť.

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

Boj z blízka I. stupeň:
Vyškolenie absolventov po teoretickej, taktickej, plánovacej
a praktickej stránke tak, aby úspešne dokázali použiť získané zručnosti
v praktickej činnosti.
4-12
Boj z blízka III. stupeň:
Zdravotná klasifikácia „A“ doložená lekárskou prehliadkou, nie
staršou ako 1 rok. Absolvovanie vstupného preskúšania z fyzickej
zdatnosti (diagnostika momentálnej fyzickej zdatnosti frekventanta
v kurze):
- cvik na obratnosť vykonávaný za 1 min.,

- zhyby na hrazde nadhmatom,
- skok z miesta,
- tlaky s činkou na lavičke do maxima so 40 kg záťažou,
- tlaky s činkou na lavičke s 30 kg záťažou za 30 sekúnd,
- riadený sparing.
Nesplnenie týchto
kritérií bude mať za následok vylúčenie
frekventanta z odborného kurzu.
Boj z blízka II. stupeň:
Zdravotná klasifikácia „A“ doložená lekárskou prehliadkou, nie
staršou ako 1 rok.
Úspešné absolvovanie odborného kurzu BZB III.
Absolvovanie vstupného preskúšania z fyzickej zdatnosti (diagnostika
momentálnej fyzickej zdatnosti frekventanta v kurze):
- cvik na obratnosť vykonávaný za 1 min.,
- zhyby na hrazde nadhmatom,
- skok z miesta,
- tlaky s činkou na lavičke do maxima so 40 kg záťažou,
- tlaky s činkou na lavičke s 30 kg záťažou za 30 sekúnd.,
- riadený sparing.
Nesplnenie týchto kritérií bude mať za následok vylúčenie
frekventanta z odborného kurzu.

Určené pre zložky:

Boj z blízka I. stupeň:
Zdravotný stav „A“ doložený lekárskou prehliadkou, nie staršou ako 1
rok, absolvovanie vstupného preskúšania z fyzickej zdatnosti,
preskúšanie z odbornej spôsobilosti BZB II. Nesplnenie týchto kritérií
bude mať za následok vylúčenie frekventanta z odborného kurzu.
VP

Kurz – Ochrana a sprevádzanie
Doba trvania:
1 týždeň /40 hodín/
Cieľ kurzu:
Upevniť, prehĺbiť poznatky, návyky, vedomosti a zručnosti
príslušníkov VP v oblasti bezpečného vedenia motorového vozidla
za rôznych poveternostných podmienok a na rôznych povrchoch vo
dne i v noci, jednotlivo i v kolóne počas vykonávania ochrany
a sprevádzania. Ako i činnosti jednotlivých vozidiel v autokolóne.
Počet frekventantov:
4-12
Podmienky na prijatie:
Absolvovať vstupné preskúšanie z PCP, min. 53 bodov, pokiaľ
frekventant nesplní uvedenú podmienku má možnosť jednej opravy
testu z PCP,
Vodičské oprávnenie skupiny B alebo C a platným oprávnením viesť
vozidlá so zvláštnym výstražným zvukovým znamením.
Určené pre zložky:
VP

Kurz – Bojová streľba III., II., I. stupeň
Doba trvania:
1 týždeň /38 resp.36 hodín/, v závislosti od stupňa odborného kurzu
Platnosť:
Cieľ kurzu:
Bojová streľba III. stupeň:
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti a zručnosti v oblasti
správneho použitia dlhej a krátkej zbrane, bezpečnej manipulácie so
zbraňou a upevnenie získaných návykov a zručností teoretického aj
praktického charakteru.
Bojová streľba II. stupeň:
Sformovať, rozvinúť, zdokonaliť a upevniť vedomosti a zručnosti
v oblasti správneho použitia dlhej a krátkej zbrane, bezpečnej
manipulácie so zbraňou a upevnenie získaných návykov a zručností
teoretického aj praktického charakteru.

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

Bojová streľba I. stupeň:
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti a zručnosti v oblasti
správneho použitia dlhej a krátkej zbrane, bezpečnej manipulácie so
zbraňou a upevnenie získaných návykov a zručností teoretického aj
praktického charakteru.
4-12
Bojová streľba III. stupeň:
- bez podmienok
Bojová streľba II. stupeň:
Absolvovať vstupné preskúšanie 1 a), b), c) na min 48 bodov/ 6 rán.

Určené pre zložky:

Kurz – Odstreľovač
Doba trvania:
Cieľ kurzu:

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:
Určené pre zložky:

Bojová streľba I. stupeň:
Úspešné zvládnuť preskúšanie - bojová streľba VP II: 6 x peper-poper,
12m, 6s., kondícia 2; 3 x PP, 3 a 6 m, s prebitím, 11 s., min. 12 rán,
kondícia 2; strelecký parkúr.
VP, OS SR, MO SR

2 týždne /80 hodín/ v dvoch týždňových výcvikoch
Vyškoliť frekventantov po teoretickej, taktickej a praktickej stránke
tak, aby zvládli základné úlohy odstreľovača:
- hlavné zásady prípravy a použitia odstreľovačov a ich činnosti
v operáciách,
- zásady vedenia bojovej činnosti odstreľovačov.
6-12
Zdravotná klasifikácia A
VP

Kurz – Ochrana kolón
Doba trvania:
Cieľ kurzu:

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:
Určené pre zložky:
Kurz – Kontrolný bod
Doba trvania:
Cieľ kurzu:

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:
Určené pre zložky:

3 týždne
Naučiť a zdokonaliť frekventantov v zručnostiach používaných pri
ochrane konvojov (vo dne, v noci a s ostrou streľbou). V sťažených
a fyzicky náročných podmienkach si frekventanti prehĺbia svoju
psychickú odolnosť a získané odborné vedomosti a zručnosti uplatnia
v praktickej časti.
min. 16 príslušníkov VP - skupina pre riešenie krízových situácii VP
Vodičské oprávnenie skupiny C alebo B
VP, OS SR

2 týždne /68 hodín/
Naučiť príslušníkov VP základné povinnosti a zručnosti na mobilných
a stacionárnych kontrolných bodoch a aplikovať ich na podmienky
výkonu služobnej činnosti VP. Zdokonaliť ich v jednotlivých
odboroch, zvýšiť psychickú odolnosť v sťažených a fyzicky náročných
podmienkach.
OKM, Min 16
Vodičské oprávnenie skupiny B
VP

Kurz – Plánovanie pre malé taktické jednotky
Doba trvania:
1 týždeň /40 hodín/
Cieľ kurzu:
Primárnym cieľom odborného kurzu Plánovanie pre malé taktické
jednotky (Troop Leading Procedures - TLP) ďalej len „Kurz TLP“ je
zosúladenie štandardov a operačnej dokumentácie týkajúcej sa
plánovania NATO (pzn. aplikácia a korelácia schválených postupov
využívaných v medzinárodnom prápore vojenskej polície (ďalej len
„MNMPBAT“) s národnými postupmi využívanými v reálnom výkone
služby vojenských policajtov a pre kľúčový personál oddelenia
krízového manažmentu ako aj príslušníkov vyčlenených do štruktúr
MNMPBAT (v oblastiach napr. „Ochrana a sprevádzanie“, „Osobná
ochrana“ a pod.).
Sekundárnym cieľom je vzdelávanie tzv. mikro – manažmentu (týka sa
náčelníkov skupín, operačnej skupiny oddelenia krízového
manažmentu, ďalej len „OKrM“ a riadiacich dôstojníkov OKrM), tak
aby boli schopní plnohodnotne nielen plánovať a neskôr reálne
vykonať činnosti/operácie, ale najmä aby mohli byť plnohodnotnou a
integrálnou súčasťou medzinárodného tímu/uskupenia podieľajúceho
sa na plnení úloh v prostredí medzinárodného krízového manažmentu.
Významným miestom a úlohou v tomto procese má aj implementácia
podporných a špecializovaných spôsobilostí a činností (napr.
odstreľovači, psovodi, ženijných odborníkov a pod.).
Poslaním kurzu nie je len naučiť všeobecné zásady plánovania pre
malé taktické jednotky. Odborný kurz TLP má byť exaktne
adresovaný na presné/špecifické činnosti, ktoré môžu byť plnené

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:
Určené pre zložky:
Kurz – Brokovnica
Doba trvania:
Cieľ kurzu:

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:
Určené pre zložky:
Kurz – Sebaobrana
Doba trvania:
Cieľ kurzu:

Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

OKrM. Zároveň postupne implementovať nové poznatky z operácií, v
ktorých pôsobia vojenskí policajti (napr. nové hlásenia pre operačné
centrá, elektronické formuláre a pod.).
4 - 10
Absolvovanie „Vstupný odborný kurz“ a min. 2 roky vykonávaná
funkcia v OKM, alebo plnenie úloh súvisiacich s MNMPBAT.
VP

1 týždeň /32 hodín/
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti a zručnosti v oblasti
správneho použitia brokových zbraní, bezpečnej manipulácie so
zbraňou a upevnenie získaných návykov a zručností teoretického aj
praktického charakteru.
10
Frekventanta je možné zaradiť do kurzu po absolvovaní kurzu Bojová
streľba VP III, z dôvodu zvládnutia základných zručností manipulácie
so zbraňou (bezpečná manipulácia).
VP

1 týždeň /40 hodín/
Naučiť a zdokonaliť aktívnu ochranu a obranu príslušníkov VP. Kurzy
sú špecializované pre jednotlivé kategórie vojenských policajtov
(ochranca, štandardný policajt vo výkone, príslušník krízového
manažmentu, ženy).
Primárnym cieľom výcviku v oblasti sebaobrany je, aby frekventant
(vojenský policajt) už po absolvovaní tohto kurzu bol schopný aktívne
ochrániť svoju osobu voči prípadnému agresorovi, resp. páchateľovi
(všeobecný profil typického útočníka bez profesionálnych znalostí
bojových umení) a vytvoriť vhodné podmienky na vykonanie
služobného zákroku v medziach zákona a právnych noriem
vzťahujúcich sa k jeho osobe.
Sekundárnym cieľom výcviku sebaobrany je diferencovať konkrétne
techniky pre špecifické oblasti a jednotlivé kategórie vojenských
policajtov.
Poslaním kurzu „Sebaobrana“ nie je ovládať teoreticky ako sa brániť,
ale vedieť reálne použiť základné obranné techniky v každej situácií.
Absolventi kurzu nie sú vyškolený personál pre vzdelávanie ostatných,
ale sú schopní ochrániť vlastnú osobu.
4-8
Zdravotná klasifikácia A - potvrdenie od lekára o zdravotnej
klasifikácií „A“ a schopnosti absolvovať výcvik.
V prípade, že frekventant krátko pred vyslaním do kurzu bol závažne
chorý (napr. infekčné ochorenie, hnisavá angína, žltačka, ...), mal
oslabenú imunitu, alebo má zníženú flexibilitu pohybového aparátu, je
povinný túto skutočnosť ohlásiť ihneď po príchode do kurzu hlavnému
inštruktorovi kurzu, ktorý uvedenú skutočnosť vyhodnotí a zaujme
konečné stanovisko o (ne)zaradení frekventanta do kurzu a bude

Určené pre zložky:

informovať vedúceho oddelenia výcviku OKMVaK.
VP

Kurz – Policajná streľba (krátka guľová zbraň) 3., 2., 1. výkonnostná trieda
Doba trvania:
4 dni /28 hodín/
Platnosť:
3. výkonnostná trieda – 7 rokov, 2. výkonnostná trieda - 5 rokov,
1. výkonnostná trieda – 5 rokov
Cieľ kurzu:
Primárnym cieľom odborného kurzu v oblasti policajnej streľby je, aby
frekventant (vojenský policajt) už po absolvovaní základnej úrovne
kurzu bol schopný bezpečne a správne použiť služobnú krátku zbraň,
tak aby ochránil nielen svoju osobu voči obzvlášť nebezpečnému
páchateľovi.
Sekundárnym cieľom odborného kurzu v policajnej streľbe je
diferencovať úrovne v ovládaní a používaní služobnej krátkej zbrane
pre rôzne špecializácie / odbornosti v oblasti pôsobnosti a výkonu
Vojenskej polície.
Poslaním odborného kurzu „Policajná streľba (krátka guľová zbraň)“
je, aby samotný vojenský policajt pri použití služobnej zbrane bol
sebaistý nielen v bezpečnej manipulácií, ale aj samotným presným
zásahom cieľa po premyslenom spôsobe vykonania jeho taktickej
činnosti. Absolventi kurzu nie sú vyškolený personál pre vzdelávanie
iných príslušníkov bezpečnostných zložiek. Avšak sú schopní ochrániť
vlastnú osobu a po absolvovaní vyšších úrovní aj záchranu iných osôb
vo vysoko profilovom incidente.
Počet frekventantov:
4-8
Podmienky na prijatie:
Policajná streľba (krátka guľová zbraň) 3. výkonnostná trieda:
Minimálne absolvované základné (pre)školenie z pridelenej krátkej
guľovej zbrane.
Policajná streľba (krátka guľová zbraň) 2. výkonnostná trieda:
Absolvovaný odborný kurz policajnej streľby – .3výkonnostná trieda:
- bez vstupných testov v prípade dosiahnutia výborného hodnotenia,
- absolvovanie vstupných testov v prípade, že nedosiahol výborného
hodnotenia (pzn. uskutoční sa v dostatočnom predstihu pred začiatkom
odborného kurzu. Cieľom je, aby už na odbornom kurze boli len
frekventanti, ktorí spĺňajú požadované kritéria).

Určené pre zložky:

Policajná streľba (krátka guľová zbraň) 1. výkonnostná trieda:
Absolvovaný odborný kurz policajnej streľby – výkonnostná trieda 2:
- bez vstupných testov v prípade dosiahnutia výborného hodnotenia,
- absolvovanie vstupných testov v prípade, že nedosiahol výborného
hodnotenia (pzn. uskutoční sa v dostatočnom predstihu pred začiatkom
odborného kurzu. Cieľom je, aby už na odbornom kurze boli len
frekventanti, ktorí spĺňajú požadované kritéria).
VP

Kurz – Operácie s vyšsou mierou rizika (HIGH RISK OPERATIONS - HRO)
Doba trvania:
2 týždne /80 hodín/
Cieľ kurzu:
Primárnym cieľom kurzu Operácie s vyššou mierou rizika ( ďalej
len „HRO“) je naučiť frekventantov (pzn. primárne príslušníkov
Vojenskej polície) ako správne využiť známe premenné faktory
prostredia vo svoj prospech. Cieľom je, aby došlo k značnému
zníženiu miery rizika zranenia, resp. zabitia zasahujúcej jednotky.
Zároveň dosiahnuť stav, že v každej HRO bude vykonaný minimálne
skrátený proces taktického plánovania s cieľom využitia vlastných
silných stránok v čo najvyššej možnej miere tak, aby pôsobili na slabé
stránky danej hrozby (stupeň závažnosti a nebezpečnosti hrozby,
možnosti manévru, zabezpečenia a podpory a pod.) voči, ktorej budú
zasahovať pôsobiace jednotky.
Sekundárnym cieľom je naučiť mikro manažment (taktických lídrov
a veliteľov) operačným zásadám pre rôzne premenné prvky daného
prostredia. Ide najmä o spôsob zaistenia a vykonávania taktických
činností v rôznych formách v zastavanom prostredí. Taktiež v týchto
rôznych podmienkach existujú bezpečnostné zásady, ktorých
nedodržaním sa môže jednotka vystaviť vyššiemu riziku strát na
ľudských životoch.
Terciárnym cieľom kurzu je zjednotiť detašované pracoviská
oddelenia krízového manažmentu v základných operačných postupoch
s možnosťou spoločného pôsobenia všetkých príslušníkov v jednej
taktickej jednotke po krátkom spresnení taktických inštrukcií.
Vychádzajúc zo skúseností a poznatkov Policajného zboru SR je
významným prvkom pre dosiahnutie úspechu v mimoriadnych
situáciách podmienené správnou činnosťou policajtmi prvého kontaktu
(t.j. aj príslušníci policajného výkonu VP je žiadúce aby v ďalšom
poradí absolvovali tento kurz).
Zámerom jednotlivých cieľov, ako aj učebných blokov je zároveň
udržať dve základné podmienky pre HRO, a to:
1.
schopnosť začleniť jednotlivca do tímu a následne pôsobiť ako
jeden celok,
2.
eliminovať vlastné, resp. civilné straty na životoch v čo
najvyššej miere,
a zároveň nepodmieniť celé úsilie, prostriedky a finálny úspech
operácie len na fyzickú elimináciu hrozby.
Pre príslušníkov OS SR, MO SR a prípadne zahraničných
frekventantov sú k dispozícií iné taktické drily a vlastné časové rámce
pre splnenie úloh v týchto kategóriách:
● Force Protection (napr. pre príslušníkov Pozemného vojska),
● „Active shooter“ (napr. pre oblasť príslušníkov policajného výkonu,
policajtov prvého kontaktu, príslušníkov plniacich úlohy pohotovosti
v posádkach),
● „Commando“ (pre príslušníkov špeciálnych síl, pohotovostného
policajného útvaru alebo jednotky predurčenej na plnenie vysoko
profilových incidentov s vysokou mierou rizika ohrozenia zasahujúcej

Počet frekventantov:

Podmienky na prijatie:

Určené pre zložky:

jednotky),
● „Urban“ (pre príslušníkov podieľajúcich sa na operáciách
v zastavanom priestore, kde objekty majú viac poschodí).
4-8* (*v niektorých etapách budú doplnení odborní špecialisti v
oblastiach kynológie, odstreľovač atď. pre skvalitnenie vzdelávacieho
procesu a reálneho spoločného odborného výcviku)
Podmienky na prijatie do kurzu z VP:
- úspešné absolvovanie „Vstupný odborný kurz Vojenskej polície“,
- minimálne 2 roky výkon funkcie v OKM alebo v policajnom výkone,
- úspešné absolvovanie a dosiahnutie minimálne 3. výkonnostnej
triedy „Bojová streľba“ alebo „Policajná streľba“,
- hodnotenie „výborný“ alebo „dobrý“ z posledného ročného
preskúšania z telesnej prípravy,
- splnenie podmienky vstupného preskúšania,
- dobrý zdravotný stav v dobe nástupu na kurz bez zdravotných
obmedzení.
Podmienky na prijatie do kurzu z OSSR/ bezp. zložiek SR:
- minimálne 2 roky výkon funkcie jednotiek bojovej podpory, alebo
bojových jednotiek,
- úspešne absolvovanie kurzu „Bojová streľba“ (pzn. v gescii
Vojenskej polície, Centra výcviku, národný /medzinárodný kurz) s
dokladom overenej
kópie osvedčenia (pzn. ak frekventant
neabsolvoval takýto výcvik, tak potom je nevyhnuté splnenie
nasledujúcej podmienky),
- potvrdenie vysielajúce útvaru o absolvovaní pokročilejšej streleckej
prípravy a splnení ZBZ (základných bojových zručností) z primárnej a
sekundárnej zbrane,
- hodnotenie „výborný“ alebo „dobrý“ z posledného ročného
preskúšania z telesnej prípravy,
- splnenie podmienky vstupného preskúšania,
- dobrý zdravotný stav v dobe nástupu na kurz bez zdravotných
obmedzení.
OSSR, VP, bezp. zložky SR

Kurz – Vodiči s právom prednostnej jazdy
Doba trvania:
4 dni /32 hodín/
Cieľ kurzu:
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti vodičov vozidiel, ktoré
použijú ako vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy v danej oblasti
s dôrazom na získanie a následné zdokonalenie a upevnenie získaných
návykov a zručností teoretického aj praktického charakteru.
Počet frekventantov:
4 - 14
Podmienky na prijatie:
- vek min. 21 rokov,
- 2 roky prax vo vedení vozidla danej skupiny,
- zdravotná prehliadka a psycho-diagnostické vyšetrenie so záverom
schopný viesť vozidlo s právom prednosti v jazde,
- absolvovať preskúšanie z PCP na 53 bodov.
Určené pre zložky:
VP, OS SR, MO SR

VÝCVIK
Opakovací výcvik – Vodiči s právom prednostnej jazdy
Doba trvania:
2dni /16 hodín/
Cieľ kurzu:
Rozvinúť a upevniť vedomosti vodičov vozidiel, ktoré použijú ako
vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy v danej oblasti s dôrazom
na zdokonalenie a upevnenie návykov a zručností teoretického aj
praktického charakteru.
Počet frekventantov:
4 - 14
Podmienky na prijatie:
- vek min. 21 rokov,
- 2 roky prax vo vedení vozidla danej skupiny,
- zdravotná prehliadka a psycho-diagnostické vyšetrenie so záverom
schopný viesť vozidlo s právom prednosti v jazde,
- absolvovať preskúšanie z PCP na 53 bodov.
Určené pre zložky:
VP, OS SR, MO SR

Výcvik - Vodičov vozidiel Mercedes Benz G
Druh vozidla:
Mercedes Benz G
Doba trvania:
1 týždeň /38 hodín/
Cieľ kurzu:
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti vodičov daných druhov
vozidiel v oblasti správneho vedenia vozidla, obsluhy a údržby
s dôrazom na zdokonalenie a upevnenie získaných návykov
a zručností teoretického aj praktického charakteru.
Počet frekventantov:
2 - 12
Podmienky na prijatie:
Absolvovať vstupné preskúšanie z PCP na minimálny počet 53 bodov.
V prípade nesplnenia podmienky je možnosť jednej opravy testu z
PCP.
Vodičské oprávnenie požadovanej skupiny.
Určené pre zložky:
VP, OS SR, MO SR
Výcvik - Vodičov vozidiel LandRover
Druh vozidla:
LandRover
Doba trvania:
1 týždeň /38 hodín/
Cieľ kurzu:
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti vodičov daných druhov
vozidiel v oblasti správneho vedenia vozidla, obsluhy a údržby
s dôrazom na zdokonalenie a upevnenie získaných návykov
a zručností teoretického aj praktického charakteru.
Počet frekventantov:
2 - 12
Podmienky na prijatie:
Absolvovať vstupné preskúšanie z PCP na minimálny počet 53 bodov.
V prípade nesplnenia podmienky je možnosť jednej opravy testu z
PCP.
Vodičské oprávnenie požadovanej skupiny.
Určené pre zložky:
VP, OS SR, MO SR

Výcvik - Vodičov vozidiel Aligator
Druh vozidla:
Aligator
Doba trvania:
1 týždeň /38 hodín/
Cieľ kurzu:
Sformovať, rozvinúť a upevniť vedomosti vodičov daných druhov
vozidiel v oblasti správneho vedenia vozidla, obsluhy a údržby
s dôrazom na zdokonalenie a upevnenie získaných návykov
a zručností teoretického aj praktického charakteru.
Počet frekventantov:
2 - 12
Podmienky na prijatie:
Absolvovať vstupné preskúšanie z PCP na minimálny počet 53 bodov.
V prípade nesplnenia podmienky je možnosť jednej opravy testu
z PCP.
Vodičské oprávnenie požadovanej skupiny.
Určené pre zložky:
VP, OS SR, MO SR

KURZY NA VOJENSKÚ HODNOSŤ
Základný kurz Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre poddôstojnícku hodnosť čatár
v rámci VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej prípravy,
vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti získajú
nové vedomosti a zručnosti týkajúce sa policajnej činnosti potrebné
pre aplikáciu v praxi.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

5 - 12
Hodnosť desiatnik.

Zdokonaľovací kurz Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre poddôstojnícku hodnosť rotný
v rámci VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej prípravy,
vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti si
zdokonaľujú všetky doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti
týkajúce sa policajnej činnosti a získavajú prehľad o zmenách
v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Tiež si
zdokonaľujú svoje znalosti v oblasti služobných zákrokov a vo
vševojskových oblastiach.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

5 - 12
Hodnosť čatár.

Vyšší kurz Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre poddôstojnícku hodnosť rotmajster
v rámci VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej prípravy,
vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti si
zdokonaľujú všetky doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti

týkajúce sa policajnej činnosti a získavajú prehľad o zmenách
v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Tiež si
zdokonaľujú svoje znalosti v oblasti služobných zákrokov a vo
vševojskových oblastiach.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

5 - 12
Hodnosť rotný.

Kurz pre nadrotmajstrov Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre poddôstojnícku hodnosť
nadrotmajster v rámci VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej
prípravy, vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti
si zdokonaľujú všetky doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti
týkajúce sa policajnej činnosti a získavajú prehľad o zmenách
v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Tiež si
zdokonaľujú svoje znalosti v oblasti služobných zákrokov a vo
vševojskových oblastiach.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

5 - 12
Hodnosť rotmajster.

Kurz pre štábnych nadrotmajstrov Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre poddôstojnícku hodnosť štábny
nadrotmajster v rámci VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej
prípravy, vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti
si zdokonaľujú všetky doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti
týkajúce sa policajnej činnosti a získavajú prehľad o zmenách
v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Tiež si
zdokonaľujú svoje znalosti v oblasti služobných zákrokov a vo
vševojskových oblastiach.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

1 - 12
Hodnosť nadrotmajster.

Základný kurz pre dôstojníkov Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre dôstojnícku hodnosť major v rámci
VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej prípravy, vševojskovej
prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti si zdokonaľujú všetky
doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti týkajúce sa policajnej
činnosti a získavajú prehľad o zmenách v zákonoch a interných
predpisoch upravujúcich túto činnosť. Tiež si zdokonaľujú svoje
znalosti v oblasti služobných zákrokov a vo vševojskových oblastiach.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

1 - 12
Hodnosť kapitán.

Vyšší kurz pre dôstojníkov Vojenskej polície
Doba trvania:
5 týždňov
Cieľ kurzu:
Pripraviť frekventantov kurzu pre dôstojnícke hodnosti podplukovník
a plukovník v rámci VP. Výučba prebieha v oblastiach právnej
prípravy, vševojskovej prípravy a služobných zákrokov. Frekventanti
si zdokonaľujú všetky doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti
týkajúce sa policajnej činnosti a získavajú prehľad o zmenách
v zákonoch a interných predpisoch upravujúcich túto činnosť. Tiež si
zdokonaľujú svoje znalosti v oblasti služobných zákrokov a vo
vševojskových oblastiach.
Počet frekventantov:
Podmienky na prijatie:

1 - 12
Hodnosť major.

