
 

22. výročie vzniku Vojenskej polície 

 
 

VOJENSKÁ POL ÍC
IA

     Dnes, 21. januára 2013, si príslušníci Vojenskej polície pripomínajú 22. výročie vzniku 
Vojenskej polície. Pred dvadsiatimi dvoma rokmi ju svojím rozkazom č. 76 z 29. 
decembra 1990 zriadil vtedajší minister obrany s cieľom zabezpečiť realizáciu úloh 
policajnej ochrany Československej armády. 

     Pri pohľade späť môžeme s istotou a uspokojením konštatovať, že Vojenská polícia sa 
od svojho vzniku stala neodmysliteľnou zložkou ozbrojených síl a počas 22 rokov svojej 
existencie príslušníci Vojenskej polície dokázali plniť zadané úlohy na vysokej 
profesionálnej úrovni nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v medzinárodných 
štruktúrach a zoskupeniach, čím významne prispievali k dobrému menu a vážnosti 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky ako aj Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
nielen v Slovenskej republike, ale i vo svete. 

     Za každodenným plnením služobných povinností stoja a stáli príslušníci Vojenskej polície, 
ktorých nie je možné vymenovať, ale všetkým súčasným i bývalým príslušníkom patrí 
veľká vďaka za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície, Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.  
 

 
 



 

Slávnostné zhromaždenie Vojenskej polície 

 
 

    Dňa 29. januára 2013 sa v priestoroch kasární VÚ 4650 v Trenčíne 
uskutočnilo slávnostné zhromaždenie vojenských policajtov pri príležitosti 
osláv 22. výročia vzniku Vojenskej polície. Oslavy sa uskutočnili za účasti 
riaditeľa Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslava HAMÁRA, hlavných 
funkcionárov Vojenskej polície a profesionálnych vojakov a zamestnancov. 

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

    S príhovorom vystúpil riaditeľ Vojenskej polície, v ktorom zhodnotil 
doterajšiu činnosť za uplynulých 22 rokov a samozrejme nezabudol 
poďakovať všetkým za vykonanú službu a prácu v prospech Vojenskej polície. 

     Plaketu a ďakovný list za plnenie úloh vo vojenskej operácii ISAF udelil 
riaditeľ VP mjr. Ing. Jozefovi ŠOLTÝSOVI a nrtm. Jánovi VOZÁROVI. 

 
 



 

Slávnostné zhromaždenie Vojenskej polície 

 
 

    Ocenenie súčasných príslušníkov sa stalo súčasťou takýchto osláv. Vedúci 
oddelenia personálneho manažmentu vyhlásil rozkaz o udelení medailí Vojenskej 
polície II. stupňa /strieborná/ – nrtm.Jaroslav KOSTOLNÝ, rtn. Patrik 
MUHÁR a nrtm.Stanislav SLÁVIK a o udelení medailí Vojenskej polície III. 
stupňa /bronzová/ – kpt.Ing.Roman SAVKA, nrtm.Mgr.Marcela ZLATOVSKÁ, 
nrtm.Juraj BELKO, rtm.Bc.Peter LORENC, z. Mgr. Erika BOLEČKOVÁ, 
z.Mária HEBROVÁ, z.Jana HENDRIKS, z.Ing.Ľudmila KOPECKÁ, z.Tatiana 
ŠEVČÍKOVÁ, rtm.Marek BAČA, rtm.Mgr.Marián KRIŠKO, rtn.Bc.Štefan 
TÖKÖLY, rtn.Ladislav ŽEMBERI, z.Alena HOLLEROVÁ, mjr.Ing.Valentín 
CEBO, kpt.Ing.Tomáš KUBEŠA, šbnrtm.Ivan HAVRAN, nrtm Miroslav 
MARTINÁK, rtm.Milan MÉRES, z.Danka LISÁ, kpt.Ing.Ľuboš DREVENÁK, 
kpt.Ing.Roman KUŇÁK, nrtm.Ing.Eduard GUZLEJ, nrtm.Marek LAUNER, 
nrtm.Ing.Norbert ŠOLTÉS, nrtmMiloš SERBIN, nrtm.Ing.Maroš ŠTEFAN, 
rtm.Peter KACVINSKÝ, rtm.Jaroslav SOBEK, z.Erika HORSKÁ, z.Iveta 
NEMCOVÁ, z.Ing.Štefan KOPEČNÝ, z. Ing.Miroslav NIŽNÍK, kpt.Ing.Miloš 
PETROV, kpt.Ing.Pavol GELNÁR, čat. Slavomír CHLEBEK, rtn.Rastislav 
BOĽOŠ, rtn.Michal HANES, nrtm.Radovan JANUŠKA, rtn.Jaroslav 
KAPUSTA, nrtm.Marián VINCENT, rtn.Miloš ŠOLTIS. 

 



 

Jazyková príprava vojenských policajtov 

 
 

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

    Prax a skúsenosti Vojenskej polície potvrdili, že potreba efektívnej 
komunikácie je obzvlášť naliehavá pri nasadení v operáciách mimo územia SR, 
kde jazykové nedorozumenia predstavujú riziko, ktoré môže viesť k stratám 
na životoch. Z tohto dôvodu dvanásť príslušníkov Vojenskej polície dňa 14. 
januára 2013 zasadlo do lavíc na dobu troch týždňov. Riadiaci kurzu mjr. 
Róbert SCHÜTZ (CVaK VP) sa spolu s inštruktorom rtm. Jozefom Kmeťom 
(Útvar Vojenskej polície Topoľčany) zamerali hlavne na najpoužívanejšie 
anglické frázy pri bežnom rozhovore, oblasť odbornej policajnej 
terminológie, reporting a rádiovú komunikáciu. 

 



 
Víťazstvo vojenských policajtov 

 
 

    V dňoch 6. a 7. februára 2013 sa v areáli Skalka aréna uskutočnili Majstrovstvá 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v bežeckom lyžovaní. Organizátorom podujatia bol 
5. pluk špeciálneho určenia Žilina. Vojenskú políciu reprezentovali nrtm. Bc. Vladimír 
Bobuľa z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície, rtn. Bc. Marián Porubský a rtn. 
Marián Sedliak obaja z Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica. 

     Na náročných, ale výborne upravených tratiach, súťažiaci rozdelení do vekových 
kategórii zápolili o titul Majstra OS SR v bežeckom lyžovaní. Titul Majster OS SR pre 
rok 2013 v kategórii M3 /muži nad 40 rokov/ získal nrtm. Bc. Vladimír Bobuľa, pričom 
jeho výsledný čas bol najlepší spomedzi všetkých súťažiacich bez rozdielu kategórii. V 
kategórii M2 /muži nad 30 do 40 rokov/ titul Majster OS SR získal rtn. Bc. Marián 
Porubský. Obaja menovaný boli i členmi víťaznej štafety, keď spolu s kpt. Ing. 
Jaroslavom Banášom z ružomberského úradu hlavného lekára skončili na prvom mieste 
pred štafetou z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. 

 



 

Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu  

CAPABLE LOGISTICIAN 2013 

 
 

    V dňoch 11. – 15. februára 2013 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl v 
Liptovskom Mikuláši uskutočnila hlavná plánovacia konferencia NATO MNMPBAT k 
medzinárodnému cvičeniu CAPABLE LOGISTICIAN 2013 /CL 2013/. Obsahom 
konferencie je zladiť príslušníkov NATO MNMPBAT a pripraviť dokumentáciu k 
nadchádzajúcemu medzinárodnému cvičeniu CL 2013, ktoré sa uskutoční vo Výcvikovom 
priestore vojenského obvodu Lešť a na leteckej základni Sliač v júni tohto roka. 

     CL 2013 je zamerané na precvičenie jednotlivých logistických spôsobilostí a zladenie 
spoločných logistických postupov. Uvedeného cvičenia sa zúčastní približne 1200 
cvičiacich z viac ako 30 krajín z celého sveta. Nemalou mierou sa na uvedenom cvičení 
bude podieľať aj NATO MNMPBAT v počte 69 vojenských policajtov z Česka, Poľska, 
Chorvátska a Slovenska, ktorého úlohou bude poskytnúť policajnú podporu a 
zabezpečenie pre všetky cvičiace jednotky. 

 



 

Príprava pre misiu UNFICYP 

 
 

    Dva februárové týždne sa príslušníci Útvaru Vojenskej polície /ÚVP/ Prešov 
pripravovali na výkon svojho mandátu v misii UNFICYP. 

    Príprava prebiehala v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – 
Hronsek /CVaK VP/ a bola zameraná na činnosti priamo súvisiace s výkonom 
ich mandátu v misii. Výcvik v úvodnej časti viedli inštruktori CVaK VP, s 
ktorými si skúsení vojenskí policajti „oprášili“ vedomosti a zručnosti v 
oblastiach služobných zákrokov, streleckej prípravy, zabezpečenia miesta 
udalosti a psychologickej prípravy. Garantom odbornej prípravy vedenej v 
anglickom jazyku bol príslušník ÚVP Topoľčany rtm. Jozef KMEŤ s osobnou 
skúsenosťou v misii, výbornou jazykovou spôsobilosťou a pedagogickými 
schopnosťami. Pod jeho vedením si príslušníci zaradení do výcviku prakticky 
vyskúšali, čo ich o pár dní čaká. Výsledkom ich snaženia bol kompletne 
spracovaný spis týkajúci sa dopravnej nehody v anglickom jazyku. 

    Veríme, že aj príslušníci ÚVP Prešov svojou prácou nadviažu na šírenie 
dobrého mena Vojenskej polície v tejto misii. 

 
 



 

Vojenskí policajti slávnostne ukončili pôsobenie vo 

výcvikovej misii 

 
 

      Slovenskí vojenskí policajti, ktorí cvičili afganský SWAT a odhaľovali "falošných policajtov" sa čoskoro 
vrátia z operácie ISAF v Afganistane. 

     Pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia pôsobenia dvoch príslušníkov slovenskej Vojenskej polície MO SR 
ako mentorov Afganskej národnej polície navštívili 7. marca Medzinárodné výcvikové centrum /ITC – 
International Training Centre/ vo Wardaku zástupcovia Vojenskej polície leteckej základne v 
Kandaháre. Veliteleľ ITC plukovník Jerome Delcambre za účasti slovenského národného predstaviteľa v 
operácii ISAF a príslušníka Veliteľstva operácie ISAF plukovníka Svetozára Bohuša vysoko ocenil prácu 
slovenských vojenských policajtov. Zároveň zdôraznil výnimočné schopnosti Slovákov zvládať 
neočakávané úlohy a vyzdvihol ich profesionálne plnenie. 

      Kapitán Martin Marko a rotmajster Vladimír Jendruš, príslušníci Útvaru Vojenskej polície Prešov, boli 
vyslaní do operácie ISAF 28. septembra 2012 na plnenie úloh v rámci 4. Výcvikovej jednotky 
Vojenskej polície Českej republiky /4. VJVP/. V Afganistane pôsobili spoločne s kolegami z Francúzska, 
Portugalska, Rumunska a Českej republiky. 

     Rotmajster Jendruš pôsobil ako inštruktor kurzu SWAT pre vybraných príslušníkov Afganskej národnej 
polície. V uvedenom kurze bol priamo zodpovedný za výučbu taktiky a manipulácie so zbraňami, pričom 
vo svojej oblasti patril k najlepším inštruktorom. Podľa hodnotenia plukovníka Delcambrea bol slovenský 
inštruktor výnimočný nielen vďaka jeho znalostiam, ale aj kvôli prístupu k študentom, kde využíval už 
nadobudnuté skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia v Afganistane. 

      Kapitán Martin Marko bol členom spravodajskej bunky - Intell Cell, kde jednou z jeho úloh bol zber a 
vyhodnocovanie spravodajských informáciii o možných hrozbách voči ITC. Zároveň bol priamo 
zodpovedný za zber biometrických údajov všetkých novo prichádzajúcich afganských študentov. Aj 
vďaka jeho profesionálne odvedenej práci došlo k odhaleniu niekoľko desiatok podozrivých osôb, ktoré 
sa snažili infiltrovať do radov Afganskej polície, čím bola priamo eliminovaná hrozba útokov typu 
"green-on-blue", to znamená útokov príslušníkov afganských bezpečnostných síl na koaličných vojakov. 

 



 

Kynologická stáž študentov z Košíc 

 
 

    Dňa 8. marca 2013 sa uskutočnila na oddelení kynológie RVP 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 zúčastnili študenti 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 výbušnín a OPL /omamných a psychotropných látok - drogy/ a 
hliadkových psov Vojenskej polície. 

 
 



 

Odborná príprava kriminalistických technikov 

Vojenskej polície 

 
 

    V dňoch 13. až 15.3.2013 zorganizovalo riaditeľstvo Vojenskej polície /RVP/ 
Trenčín odbornú prípravu kriminalistických technikov Vojenskej polície. Prvá 
časť odbornej prípravy sa uskutočnila v priestoroch oddelenia kynológie RVP 
v Hronseku so zameraním na zaisťovanie stôp metódou pachových konzerv 
pod vedením príslušníka skupiny metódy pachových konzerv Banská Bystrica 
Prezídia policajného zboru SR. Druhá časť prebiehala v priestoroch 
Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Slovenská Ľupča, 
kde experti jednotlivých znaleckých činností objasňovali kriminalistickým 
technikom postup pri spracovávaní zaistených stôp z miesta činu. 

 
 



 

Vojenskí policajti cvičili vo Veľkej Fatre 

 
 

    V dňoch 5.-6. marca 2013 vykonala skupina pre riešenie krízových situácií 
ÚVP Banská Bystrica zimný výcvik v horskom prostredí Veľkej Fatry. 
Taktickým námetom skupiny bolo vyhľadanie leteckých osádok po katapultácii 
alebo núdzovom pristátí v ťažko dostupnom teréne. 

    Hlavné ťažisko výcviku bolo zamerané na prechod horským terénom v 
nepriaznivých zimných podmienkach. Počas prechodu horským terénom boli 
vykonané prednášky zamerané na lavínovú prevenciu, zdravotnú prípravu, 
vybudovanie provizórnych miest na prenocovanie a prípravu stravy v 
núdzových podmienkach. Výcvik sa vykonával v okolí vrchu Borišov a Ploská v 
nadmorskej výške 1310m za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok. 

    Za podporu pri vykonávaní cvičenia ďakujeme starostovi obce Necpaly.  
 

 
 



 

Spoločný udržiavací kynologický výcvik príslušníkov 

Vojenskej polície 

 
 

    V dňoch 19. – 20. marca 2013 sa uskutočnil spoločný udržiavací výcvik 
príslušníkov Vojenskej polície – psovodov so zameraním na utvrdenie 
vybudovaných podmienených reflexov u služobných psov Vojenskej polície. 
Spoločný udržiavací výcvik prebiehal na teritóriu Útvaru Vojenskej polície 
Prešov v oblasti Kráľova Lehota a obec Hybe. Výcvik bol zameraný na 
praktické použitie služobných psov v reálnych podmienkach, pričom boli 
využité priestory detského domova v Kráľovej Lehote a základnej školy v 
obci Hybe. Psovodi vykonali počas výcviku prednášku pre deti z uvedených 
zariadení a názorné ukážky použitia služobných psov Vojenskej polície – 
ukážka detekcie výbušnín a zadržanie unikajúceho páchateľa služobným psom. 
Ukážky činnosti služobnej kynológie Vojenskej polície boli pozitívne hodnotené 
zo strany detí aj pedagogického zboru. 

 
 



Ocenenie príslušníka Vojenskej polície na záver 

pôsobenia v operácii UNFICYP 

     

 

    Na záver pôsobenia v operácii UNFICYP bol veliteľom mierových síl OSN 
generálom Chao LIUOM ocenený príslušník Vojenskej polície nrtm. Marcel 
FRAŇO za svoje výnimočné ročné pôsobenie v uvedenej operácii v 
medzinárodnej jednotke Vojenskej polície. Z rotujúceho slovenského 
kontingentu v termíne marec 2013 boli ocení spolu 6-ti slovenskí vojaci.  

 



 

 

Špecializačný kurz kriminalistických technikov 

 
 

    V dňoch 20.novembra 2012 až 28. 
marca 2013 sa kriminalistickí technici 
Vojenskej polície rtn. Martin ÁČ, ppráp. 
Bc. Peter BOBOŇKO, npor. Ing. Marek 
MAKAN, nrtm. Bc. Maroš MARCIN, rtn. 
Daniel MIKULÁŠ, rtn. Tomáš ONDRUŠ, 
nrtm. Jozef SUCHOVSKÝ a nrtm. Ján 
VOZÁR zúčastnili kvalifikačného 
špecializačného kurzu kriminalistických 
technikov organizovaného Stredou 
odbornou školou Policajného zboru 
Košice. Kurz prebiehal v prvej etape 
formou individuálneho štúdia e-learningu 
a v troch etapách formou praktickej 
výučby. Kurz bol ukončený dňa 
28.3.2013 záverečnými skúškami 
vykonanými praktickým preskúšaním z 
kriminalisticko – technických činností, 
ktoré všetci kriminalistickí technici VP 
úspešne zvládli. 

  
 



 

 

Na Horehroní cvičia psovodi zo Slovenska i Čiech 

 
 

    Spolupráca vojenských polícií Českej republiky a Slovenska sa v poslednom období rozvíja 
aj vďaka spoločnému pôsobeniu v mnohonárodnom prápore vojenskej polície NATO. 
Intenzívna je aj v prípade psovodov. Naši západní susedia majú aj podľa hlavného 
kynológa českej vojenskej polície nadporučíka Viktora Stehlíka z Hlavného veliteľstva 
Vojenskej polície Praha bohaté skúsenosti z činnosti v operáciách v Iraku či Kosove. 
Slováci v uplynulom období získali poznatky z pôsobenia psovodov v Afganistane. Aj 
preto si hlavný český kynológ a hlavný kynológ MO SR a vedúci oddelenia kynológie 
riaditeľstva Vojenskej polície Bc. Ivan Lakomčík mali čo povedať a navzájom sa 
oboznámiť so získanými skúsenosťami počas spoločného výcviku psovodov príslušníkov 
ozbrojených zborov Slovenskej republiky. 

     Uskutočňuje sa 9. až 12. apríla na Horehroní. Okrem českých kolegov sa ho zúčastňujú 
obdobne ako v minulom roku aj psovodi Policajného zboru SR, Zväzu väzenskej a 
justičnej stráže a Colnej správy /Finančnej polície/. Naopak svoju premiéru na ňom majú 
členovia Občianskeho združenia K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky Medzi 
účastníkmi spoločného výcviku nechýba ani starší inšpektor vojenskej polície rotný Ján 
Kormoš, ktorý pôsobil so svojím psom Britom v operácii ISAF v Afganistane, ale ani 
nadrotmajster Juraj Belko. Ten sa v súčasnosti pripravuje so svojím krížencom 
belgického a nemeckého ovčiaka Arnom na misiu v Kandahare. "Na spoločnom výcviku sú 
psy rôznych kategórií. Od hliadkových, cez psov na vyhľadávanie výbušnín, drog, či 
tabaku. Cvičíme spolu. Po skončení plnenia úloh nechýba vzájomná výmena skúseností. To 
je pre nás veľmi významné. Lebo sa môžeme učiť na dobrých poznatkoch a na druhej 
strane neopakovať niektoré chyby," zdôrazňuje Ivan Lakomčík. 

 
 



 

Na Horehroní cvičia psovodi zo Slovenska i Čiech 

     Slovenskí a českí psovodi cvičia v rôznych priestoroch. Napríklad aj v základni 
Prebytočného a neupotrebiteľného majetku v Nemeckej, kde našli podľa hlavného 
inštruktora služobnej kynológie VP AČR práporčíka Martina Pecha, ktorý má bohaté 
skúsenosti z pôsobenia v Iraku doslova ideálne priestory na prehľadávanie s množstvom 
techniky. Cvičia aj v a priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície vo 
Vlkanovej - Hronseku. Absolvujú i nočný výcvik v horskom prostredí Slovenského 
Rudohoria neďaleko biatlonového areálu v Osrblí. "Je to dobré, že psi a psovodi sú v 
novom, pre nich neznámom prostredí a nehrozí stereotyp zo známeho prostredia i 
figurantov," s uspokojením konštatuje Ivan Lakomčík. Jeho český kolega nadporučík 
Stehlík dodáva, že českých a slovenských psovodov čaká v tomto roku ešte jeden 
spoločný výcvik. Tentoraz za riekou Moravou. Premiérovo sa na súťaži psovodov v 
Čechách zúčastní aj zástupca slovenskej vojenskej polície. 

 



 

Ocenenie slovenských vojenských policajtov v Prahe 

 
 

    Český minister obrany Vlastimil Picek, náčelník Generálneho štábu AČR generálporučík 
Petr Pavel a riaditeľ Vojenskej polície MO SR plukovník Jaroslav Hamár odovzdali 12. 
apríla v Prahe medaile a ocenenia príslušníkom 4. Výcvikovej jednotky Vojenskej polície 
úlohového zoskupenia AČR ISAF, ktorého súčasťou boli premiérovo aj príslušníci 
slovenskej vojenskej polície. Okrem toho boli ocenení aj členovia mentorského tímu 
českého vojenského letectva, ktorí cvičili v Afganistane pozemný i lietajúci personál 
vrtuľníkov Mi-24 a Mi-17. 

     Kapitán Martin Marko a rotmajster Vladimír Jendruš z prešovského útvaru Vojenskej 
polície pôsobili spoločne s českými, francúzskymi, portugalskými a rumunskými kolegami 
v Národnom policajnom výcvikovom centre vo Wardaku, kde sa školili príslušníci 
afganskej polície. V priebehu svojej misie pomohli mentorovaním v neľahkých prírodných 
podmienkach a napätej bezpečnostnej situácii pripraviť vyše 1 800 nových afganských 
policajtov. Vojenskí policajti pôsobili dlhodobo vo vysokej nadmorskej výške (cca 2 400 
metrov nad morom). Naposledy v takýchto podmienkach plnila svoje úlohy časť 
slovenských príslušníkov misie OSN UNMEE v Eritrei. Spoluprácu so slovenskými 
vojenskými policajtmi veľmi pozitívne hodnotil aj veliteľ spoločnej jednotky český 
kapitán Michal Wojnar. “ Keby bola v budúcnosti znova taká možnosť, bolo by mi cťou 
plniť úlohy spoločne so Slovákmi v medzinárodnej operácii,“ prehlásil. 
 
Český minister obrany Vlastimil Picek i náčelník GŠ AČR generálporučík Petr Pavel 
vysoko ocenili výbornú spoluprácu českých a slovenských vojenských policajtov pri plnení 
úloh v Afganistane.  
 

 



 

Ocenenie slovenských vojenských policajtov v Prahe 

 
 

    „ Spolupráca príslušníkov oboch našich armád má už dlhodobú tradíciu. Spoločne pôsobili 
v operácii KFOR v Kosove, slovenskí lekári a zdravotníci boli súčasťou českého tímu 
v Afganistane a ďalšiu kapitolu spoločnej spolupráce teraz napísali vojenskí policajti,“ 
zdôraznil Vlastimil Picek a vyjadril presvedčenie, že českí a slovenskí vojaci budú už 
onedlho znova spoločne pôsobiť pri plnení úloh v zahraničných operáciách. Napríklad aj 
v prípade lekárskeho tímu v Afganistane. 
Plukovník Hamár pripomenul, že slovenskí a českí vojenskí policajti už dlhodobo 
spolupracujú. Najmä v rámci Mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO, ale aj 
v rámci dvojstranných aktivít. Či už ide o spoločný výcvik psovodov, či výmenu poznatkov 
inštruktorov z oboch školiacich zariadení vojenských polícií. Niektorým českým 
vojenským policajtom odovzdal aj Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, ktorú 
im udelil minister obrany Martin Glváč. 

 
 



 

Branno – športový deň 

 

 
    Dňa 5. apríla 2013 príslušníci útvaru Vojenskej polície Bratislava spoločne s príslušníkmi 

skupiny personálneho doplňovania Bratislava a v spolupráci s občianskym združením 
Zachráňme Petržalské bunkre a Veliteľstvom posádky Bratislava zorganizovali pri 
Vojenskom historickom bunkri BS 8 v Petržalke aktivitu pre študentov vybraných 
stredných škôl branno-športový deň. Akcia sa konala pri príležitosti 68. výročia 
oslobodenia Bratislavy. Zahájenia sa zúčastnil riaditeľ Vojenskej polície plukovník. Ing. 
Jaroslav HAMÁR, ktorý vyzdvihol záujem mladej generácie o históriu. 

     Bunker BS 8 sa nachádza v blízkosti obnoveného vojenského cintorína z prvej svetovej 
vojny a je súčasťou bývalej obrannej línie, ktorú postavili pred druhou svetovou vojnou. 

     Príslušníci ÚVP Bratislava oboznámili študentov s činnosťou Vojenskej polície, ich 
výzbrojou a technikou ako aj prácou kynológov s praktickým nasadením služobného psa 
Ronnyho, ktorý v bunkri ukázal svoju spoľahlivosť a pomoc pri vyhladávaní vybušnín. 

 
 



 

Lepšie je poučiť sa z chýb druhého 

 
 

     Na Slovensku v rámci rezortu obrany zastrešuje odbornú prípravu vojenských policajtov 
Centrum výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek. U našich západných susedov je to 
Odborná škola vojenskej polície vo Vyškove. V posledných rokoch sa medzi nimi rozvinula 
obojstranne výhodná spolupráca. Svedčí o tom aj návšteva zástupcov školy z Vyškova vo 
Vlkanovej- Hronseku. 

    Veliteľ Centra výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek podplukovník Miroslav Kováčik 
konštatuje: "Naša spolupráca s Odbornou školou vojenskej polície vo Vyškove začala už 
v roku 2008. Najskôr sme sa navzájom oboznámili s výcvikovými programami, potom 
pokračovala výmena skúseností z kurzov a výcvikov. Zúčastnili sme sa aj záverečnej 
skúšky základného odborného kurzu vo Vyškove. Išlo o praktickú skúšku, kde 
frekventanti museli zvládnuť modelovú situáciu, ktorá kopírovala reálnu situáciu pri 
zásahoch. Bolo to pre nás inšpiratívne. Užitočná výmena je medzi kynológmi oboch 
vojenských polícií, ale aj v ďalších odborných kurzov. Našou výhodou sú vlastné 
priestory Centra vo Vlkanovej- Hronseku. Českí kolegovia majú základný odborný kurz, 
ktorý trvá štyri mesiace. Po jeho ukončení majú hotového policajta. U nás je tá 
príprava rozdelená na základný odborný výcvik, ktorý trvá 8 týždňov a potom máme 
odborné kurzy po jednotlivých odbornostiach a kariérne kurzy.„ 

 



 

Lepšie je poučiť sa z chýb druhého 

     Českí vojenskí policajti, ktorých viedol zástupca náčelníka odbornej prípravy 
Odbornej výcvikovej školy VP Vyškov major Ivo Kovář sa reálne zúčastnili od 15. do 
19. apríla na kurzoch služobnej kynológie i služobných zákrokov, prešli si študijné 
programy /celkom sa im ich štruktúra pozdávala, rovnako aj to, že sú spracované po 
konkrétnych témach pre každého inštruktora/. "Výmena skúseností je veľmi dobrá 
možnosť lepšie spoznať prípravu vojenských policajtov na Slovensku. Vašou veľkou 
výhodou je, že máte svoj vlastný priestor, kde si môžete plánovať výcvik a prípravu 
podľa vlastných potrieb. U nás vo Vyškove sa oň musíme deliť s mnohými ďalšími 
subjektmi. Ale samotný výcvik je veľmi podobný. Veď aj zákony o vojenských 
políciách AČR a MO SR vychádzali zo spoločného federálneho zákona o Vojenskej 
polícii z roku 1992. Ďalšou etapou našej vzájomnej spolupráce bude májová návšteva 
slovenských inštruktorov na záverečných skúškach základného odborného výcviku," 
konštatoval major Kovář a spoločne s podplukovníkom Kováčikom v budúcnosti 
nevylúčili po vyriešení niektorých legislatívnych otázok ani vzájomnú výmenu 
slovenských a českých inštruktorov v druhej krajine počas celého priebehu 
odborného kurzu. Obaja sa zhodli, že lepšie je poučiť sa z chýb druhého, ako ich 
opakovať. 

 



 
Prevencia kriminality v OS SR 

 
 

        Dňa 17. apríla 2013 sa v Posádkovom klube Trenčín 
uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov poverených 
prevenciou kriminality v útvaroch, úradoch a zariadeniach 
ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na zhromaždení bola 
vyhodnotená bezpečnostná situácia v rezorte obrany, 
plnenie úloh prevencie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2012. V 
ďalších bodoch programu boli účastníci zhromaždenia 
zoznámení s najviac vyskytujúcimi prípadmi na jednotlivých 
útvaroch Vojenskej polície. 

        Počas zhromaždenia prebiehala aj rozsiahla diskusia a 
so svojimi príspevkami vystúpili aj zástupcovia generálneho 
štábu, veliteľstiev pozemných síl, vzdušných síl a síl 
výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

        Odborné zhromaždenie malo pozitívne ohlasy zo strany 
zúčastnených príslušníkov Ozbrojených síl SR.  
 

 
 



 
IV. ročník Memoriálu kpt. Ing. Igora SCIGEĽA 

 
 

     Dňa 29. apríla 2013 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície 
Vlkanová-Hronsek uskutočnil IV. ročník Memoriálu kpt. Ing. Igora Scigeľa. Streleckú 
súťaž zahájil veliteľ CVaK VP, pplk. Ing. Miroslav KOVÁČIK. Strelcom zaželal pevnú 
ruku, presnú mušku a športové šťastie. 

     Súťažiaci si zmerali sily v troch rôznych streleckých parkúroch, ktoré preverili nie len 
rýchlosť streľby, ale hlavne presnosť a logickú úvahu pri riešení modelových 
streleckých situácii. 

     V kategórii Najlepšie strelecké družstvo zvíťazilo družstvo v zložení nrtm. Eduard 
KOTIAN a mjr. Ing. František VAVERKA, na druhom mieste skončili rtn. Bc. Martin 
ÁČ a šbnrtm. JUDr. Dalibor ČEPČEK a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo v 
zložení kpt. Ing. Patrik NOVOTNÝ a nrtm. Bc. Vladimír BOBUĽA. Veľmi atraktívnou 
disciplínou bol strelecký súboj o najrýchlejšieho strelca. Víťazom sa stal rtm. Peter 
TOSCANO. 

     Diplomy a medaile najlepším strelcom odovzdal veliteľ CVaK VP pplk. Ing. Miroslav 
KOVÁČIK.  
 

 
 



 

Výcvik vrtuľníkového vysadenia 

 
 

    V dňoch 22. až 26. apríla 2013 sa uskutočnil vo VP VO Lešť spoločný výcvik skupín pre 
riešenie krízových situácií z útvarov VP Banská Bystrica, Prešov a Topoľčany so 
zameraním na lanové a nelanové vysadenie z vrtuľníka Mi 17. Výcviku sa prvýkrát 
zúčastnili aj služobné psy Brit a Hugo. Výcvik bol okrem previerky zručností v zlaňovaní 
aj previerkou psychickej odolnosti cvičiacich. Osobitné poďakovanie patrí pilotovi kpt. 
Ing. Richardovi Sépimu a jeho posádke, taktiež vysadzovačovi npráp. Milanovi Kocíkovi. 

 
 



 

Odborné školenie 

 
 

    V dňoch 1.-3. mája 2013 sa v priestoroch VP VO Lešť uskutočnilo školenie 
odbornej spôsobilosti pre činnosti vo výškach s použitím špeciálnej 
horolezeckej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z. z. a vyhlášky SÚBP 
č.374/90. Školenia sa zúčastnili 9 príslušníci Skupiny pre riešenie krízových 
situácií Banská Bystrica a 4 príslušníci Skupiny pre riešenie krízových situácií 
Prešov. Zúčastnení príslušníci vojenskej polície si zopakovali základne lezecké 
techniky, improvizovanú záchranu vo výškach a taktiku vstupu do budov 
pomocou lanovej techniky. Poďakovanie patrí plk. v.z. Ing. Jánovi Matlákovi, 
ktorý odborné školenie vykonal. 

      
 



Mediálny deň 

    Dňa 30. apríla 2013 sa príslušníci útvaru Vojenskej polície Topoľčany a oddelenia 
kynológie riaditeľstva Vojenskej polície v spolupráci so psovodmi z útvarov Vojenskej 
polície Banská Bystrica a Prešov zúčastnili prezentácie Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky na aktivite „Mediálny deň“ v Účelovom zariadení NR SR Častá – Papiernička, 
kde sa konal rekondičný tábor pre deti (cca. 70 detí vo veku od 4 do 17 rokov) po 
transplantácii kostnej drene, ktorého organizátorom bola Nadácia Kvapka nádeje. 

     Počas prezentácie vykonali príslušníci Vojenskej polície statickú ukážku výzbroje, 
výstroje a techniky VP. Deti si mohli vyskúšať streľbu z airsoftových zbraní, ktorú pre 
nich pripravili príslušníci z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – 
Hronsek. Taktiež boli vykonané dve dynamické ukážky zadržania páchateľa za pomoci 
použitia služobných psov z kategórie hliadkových a služobného psa na detekciu 
omamných a psychotropných látok (drog), ktoré mali kladný ohlas u prítomných detí a 
ich rodičov. 

 
 



 

Odborná príprava kriminalistických technikov 

 
 

        

  V dňoch 14. až 16. mája 2013 organizovalo riaditeľstvo Vojenskej polície Trenčín v 
priestoroch oddelenia kynológie v Hronseku odbornú prípravu kriminalistických technikov 
Vojenskej polície. Prvá časť odbornej prípravy bola zameraná na metódu pachových 
konzerv, ktorú predniesol príslušník Skupiny metódy pachových konzerv Banská Bystrica 
Prezídia policajného zboru. V druhej časti experti Kriminalistického a expertízneho 
ústavu Slovenská Ľupča vysvetlili kriminalistickým technikom postup pri spracovávaní 
zaistených stôp z miesta činu. 

     
 



 

Spoločný odborný výcvik kynológov 

 
 

    V dňoch 14. – 15. mája 2013 vykonali príslušníci Vojenskej polície – psovodi so 
služobnými psami v kategóriách hliadkový a psami so špeciálnym využitím na detekciu 
výbušnín kooperačný výcvik za účasti príslušníkov Finančného riaditeľstva Slovenskej 
republiky, odboru vzdelávania /colníci/, ktorý sa konal v priestoroch Výcvikového 
strediska Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky odboru vzdelávania Bratislava v 
Gajaroch. 

     Vďaka prístupu a výmene skúseností zúčastnených príslušníkov uvedených zložiek na 
kooperačnom výcviku boli vytýčené ciele výcviku splnené. Spoločne sa nám podarilo 
zvládnuť zadané úlohy vynikajúcim spôsobom. 

     Veríme, že táto naša spoločná skúsenosť a vybudované vzájomné vzťahy budú tvoriť 
kvalitný základ našej budúcej vzájomnej spolupráce medzi Finančným riaditeľstvo SR a 
Vojenskou políciou v oblasti služobnej kynológie. 

  
 



 

Pracovná návšteva v misii UNFICYP 

 
 

     Dňa 28.mája 2013 náčelník štábu misie UNFICYP na Cypre 
plukovník Angus LOUDON (britský príslušník) navštívil Jednotku 
Vojenskej polície (Force Military Police Unit - FMPU). 

     V úvode pracovnej návštevy Force Provost Marshal stručne 
informoval plukovníka LOUDONA o činnosti, poslaní a pozícii, 
ktorú zastáva jednotka Vojenskej polície v uvedenej misii. V 
ďalších bodoch programu návštevy slovenskí príslušníci Vojenskej 
polície vykonali ukážky zásahov, ako reakcie hliadky pri 
zastavení vodiča vozidla, ktorý javí známky požitia alkoholu, 
resp. iných omamných a psychotropných látok a ďalej s hliadkou 
nespolupracuje, ako aj reakciu hliadky pri privolaní na miesto 
incidentu, k nainscenovanému fyzickému napadnutiu medzi dvomi 
osobami a na následné fyzické napadnutie hliadky. Zástupca 
Provost Marshal-a mjr. Mgr. Milan CEROVSKÝ priebežne 
vysvetľoval plukovníkovi LOUDONOVI dôvod postupu hliadky a 
konkrétne použitie donucovacích prostriedkov. 

     Pracovnej návštevy sa tiež zúčastnil 1. zástupca riaditeľa 
Vojenskej polície plk. Ing. Vít GABRHEL, ktorý bol v tých dňoch 
členom prebiehajúcej inšpekcie slovenskej súčasti misie UNFICYP 
na Cypre. 

     V závere návštevy sa plukovník Angus LOUDON poďakoval 
príslušníkom jednotky Vojenskej polície za profesionálne plnenie 
úloh v rámci policajného servisu, ktorý poskytujú pre 
zabezpečenie predmetnej misie. 

 
 



 

Budúci kynológovia na návšteve v Hronseku 

 
 

    Študenti Strednej odbornej školy Ivanka pri Dunaji odboru "kynológia" dňa 6. júna 2013 
navštívili Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície /CVaK VP/ Vlkanová – Hronsek. 
V rámci oboznamovania sa s informáciami z odboru kynológia sa 36 študentov v 
krátkosti dozvedelo o histórii kynológie v rezorte MO SR, jej úlohách a činnosti. 
Formou besedy a exkurzie im inštruktori Skupiny výcviku psovodov a psov CVaK VP 
ozrejmili spôsoby ustajnenia, ošetrovania a prepravy služobných psov a hlavne niektoré 
výcvikové metódy a postupy. Taktiež im boli ozrejmené dôvody a preventívny účel 
používania služobných psov v rezorte, ich následný represívny charakter ako aj potrebu 
dodržiavania zákonnosti pri využívaní psov. Študenti sa dodatočnými otázkami o.i. 
zaujímali o plemená využívané v rezorte a ich špecifiká, dĺžku služby či spôsoby 
doplňovania psov. Na záver im inštruktori výcviku predviedli ukážku výcviku psov na 
detekciu drog a modelovú situáciu zadržania páchateľa. 

   
 



 

Rotácia ISAF Afganistan 

 
 

     Dňa 7. júna 2013 sa uskutočnil slávnostný nástup príslušníkov ozbrojených síl SR pri 
príležitosti rotácie v operácii ISAF Afganistan v priestoroch kasární 11. 
mechanizovaného práporu /11. mpr./ Martin. Celkom 126 príslušníkov odchádza plniť 
úlohy do priestoru leteckej základne v Kandaháre. Uvedeného nástupu sa zúčastnili 
štyria príslušníci Vojenskej polície /VP/ z Útvaru VP Prešov a jeden príslušník z 
riaditeľstva VP z oddelenia kynológie so služobným psom na detekciu omamných a 
psychotropných látok /drogy/, ktorí budú plniť úlohy v jednotke medzinárodnej 
vojenskej polície /IMP/ a v národnom podpornom prvku /NSE/. 

     Slávnostného nástupu sa zúčastnil veliteľ Pozemných síl (PS) OS SR brigádny generál 
Ondřej Novosad, riaditeľ VP plukovník Jaroslav Hamár, primátor mesta Martin Andrej 
Hrnčiar, velitelia útvarov v posádke Martin spolu s predstaviteľmi silových zložiek a 
samozrejme rodinnými príslušníkmi a známymi odchádzajúcich vojakov. 

 
 



 

Vojenská polícia na Deň detí 

 
 

     

 

    Aj tento rok pri príležitosti oslavy Dňa detí pripravila Vojenská polícia v spolupráci s 
ozbrojenými silami SR a ďalšími subjektmi na rôznych miestach po celom Slovensku 
statické a dynamické ukážky svojej práce a týmto spôsobom potešiť a vykúzliť úsmev 
na detských tváričkách počas ich sviatku. 

    V Bratislave mohli deti sledovať našich príslušníkov v Sade Janka Kráľa na akcii pod 
názvom "Na palube Jednorožca", V Trenčíne v kasárňach SNP sa uskutočnil "Posádkový 
deň detí", v Giraltovciach na "Dni detí s OS SR", v Topoľčanoch na "Dni detí mesta 
Topoľčany" na námestí M. R. Štefánika, ďalej v Novej Bystrici, v Banskej Bystrici, na 
Akadémii OS SR gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, v Šarišských 
Michaľanoch, v Trebišove, v Prešove a v Michalovciach. 

    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. 

     Príslušníci Vojenskej polície sú radi, že aj touto formou mohli deťom priblížiť časť 
svojej práce a spríjemniť im oslavu ich sviatku. 

 
 



 

Vojenská polícia na Deň detí 

 



 

Medzinárodné cvičenie CAPABLE LOGISTICIAN 

2013 

 
 

Vojenská polícia zoskupená v Mnohonárodnom prápore 
vojenskej polície /MNMPBAT/ bude počas nasledujúcich 
dní zabezpečovať medzinárodné cvičenie CAPABLE 
LOGISTICIAN 2013 /CL13/. Uvedená aktivita je poľné 
štandardizačné cvičenie s cieľom preveriť 
interoperabilitu v rámci logistických spôsobilostí NATO. 
Uskutoční sa na území SR v dobe 17.-21. júna 2013 v 
priestoroch Výcvikového priestoru Vojenského obvodu 
Lešť a letiska zmiešaného krídla Sliač. Medzinárodná 
jednotka vojenskej polície bude dislokovaná v Centre 
výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – 
Hronsek. Organizátorom cvičenia je Mnohonárodné 
Logistické Koordinačné Centrum /Multinational Logistics 
Coordination Centre – MLCC/ so sídlom v Prahe. 
Slovensko vystupuje v pozícii hostiteľskej krajiny a 
zároveň aj účastníka cvičenia. 

 



 

Vojenskí policajti na streleckej súťaži 

 
 

    Aj tento rok si príslušníci vrtuľníkového krídla v Prešove uctili pamiatku zosnulého 
kolegu, ktorý tragicky zahynul pri páde lietadla An–24 v roku 2006 pri návrate z misie. 
Na jeho počesť sa dňa 27. júna 2013 konal už VII. ročník memoriálu Dušana Paľucha. 
Pozvanie dostali aj príslušníci Útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica. Súťaže sa 
zúčastnili npor. Ing. Juraj ANTOL, nrtm. Marián SOROKA a rtm. Štefan TRŠO. 

     Memoriálu sa zúčastnilo šesťdesiatsedem strelcov (18 družstiev) z útvarov OS SR, 
Vojenskej polície, Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colnej 
správy, Zväzu vojakov SR a Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť.  

     

 

 

 

 

 

 

 

     V kategórii jednotlivcov sa víťazom stal: mjr. Mgr. Ľubomír Stanko z OR PZ SR 
Prešov, druhé mieste získal npor. Mgr. Peter Karniš z ÚŠZV Lešť a na treťom mieste 
sa umiestnil slob. Michal Hostovičak zo žr Michalovce. 

     V kategórii družstiev zvíťazilo družstvo ÚŠZV Lešť v zložení mjr. Mgr. Ľubomír 
Polievka, npor. Mgr. Peter Karniš a npor. Mgr. Martin Urban. Druhé miesto obsadilo 
družstvo OR PZ SR Prešov v zložení mjr. Mgr. Ľubomír Stanko, npor. Mikuláš Kusajla, 
npor. Patrik Nehila. A na treťom mieste sa umiestnilo družstvo VP Banská Bystrica v 
zložení npor. Ing. Juraj Antol, nrtm. Marián Soroka a rtm. Štefan Tršo. 

 
 



 

2. ročník súťaže výjazdových skupín Vojenskej polície 

 
 

    V dňoch 3. až 4. júla 2013 si v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície 
/CVaK VP/ Vlkanová-Hronsek po druhýkrát zmerali sily výjazdové skupiny útvarov 
Vojenskej polície v 2. ročníku súťaže výjazdových skupín. Súťaž si prišiel pozrieť aj 
riaditeľ Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Slovenskej Ľupči 
plk. Ing. Jozef Solárik a učitelia predmetovej skupiny kriminalistiky Strednej odbornej 
školy Policajného zboru v Košiciach mjr. JUDr. Miloš Dankovič, PhD. a mjr Ing. Štefan 
Kaduk, ktorí kladne hodnotili praktickú formu súťaže príslušníkov Vojenskej polície a 
ocenili vysokú profesionalitu, s ktorou bola súťaž pripravená. Organizačne sa na 
zabezpečení súťaže podieľal aj veliteľ CVaK VP Vlkanová–Hronsek pplk. Ing. Miroslav 
Kováčik. 

    Dňa 3. júla 2013 boli súťažiace tímy vyslané k plneniu úloh na identicky rovnako 
zriadené miesta činu v technickom priestore v Hronseku. Ich úlohou bolo 
zadokumentovať miesto krádeže vlámaním, kde boli nastražené biologické, 
mechanoskopické a daktyloskopické stopy. Činnosť jednotlivých tímov hodnotili tímoví 
rozhodcovia. Všetky výjazdové skupiny sa úspešne popasovali s vyhľadaním, zaistením 
nastražených stôp a s ich zadokumentovaním. Na hladký priebeh súťaže dozerali pplk. 
Ing. Pavol Kmeťo ako hlavný rozhodca a npráp. Marian Oravec ako technický rozhodca, 
ktorí boli zároveň aj autormi námetu súťaže. Ich trojmesačné úsilie na príprave sa 
odzrkadlilo v hladkom a bezproblémovom priebehu súťaže. 

     Po vyhodnotení dokumentácie bola dňa 4. júla 2013 odovzdaná najlepšiemu tímu Putovná 
plaketa Výjazdovej skupiny roka, ktorú obhájili príslušníci Útvaru Vojenskej polície 
Bratislava v zložení veliteľ výjazdovej skupiny kpt. Ing. Štefan Pokus a kriminalistický 
technik nrtm. Jozef Minčev. Za najlepšieho kriminalistického technika bol vyhlásený 
rtn. Daniel Mikuláš príslušník Útvaru Vojenskej polície Topoľčany. 

 
 



 

2. ročník súťaže výjazdových skupín Vojenskej polície 

 



 

Udržiavací kurz "Vstupy do budov pomocou lanových a 

nelanových techník v priestoroch UŠZaV Lešť" 

 
 

    V dňoch 22.-26.7.2013 sa uskutočnil udržiavací kurz Vstupy do budov pomocou lanových 
a nelanových techník v priestoroch UŠZaV Lešť. Bolo to vysokorizikové zamestnanie. 
Kurzu sa zúčastnilo 7 príslušníkov z Útvaru vojenskej polície Banská Bystrica, ktorí sú 
primárne školení na takýto typ práce.  
Počas týchto 5 dní bola precvičená práca s lanovým a nelanovým materiálom a taktika 
vstupu do bytových a nebytových priestorov.  
Na záver bola vykonaná ostrá streľba s použitím ďalších pyrotechnických materiálov 
potrebných k tejto taktike.  
Udržiavací kurz bol vedený pod prísnym dozorom mjr. Ing. Jozefa HANZELA a plk. v.v. 
Ing. Jána MATLÁKA za čo im patrí poďakovanie.  
 

   
 



 

Vojenská polícia má vo svojich radoch svetového 

športovca v rýchlostnej kanoistike. 

 
 

     Mjr. Ing. Ladislav ÓDOR z Útvaru Vojenskej polície Bratislava 
úspešne reprezentoval v dňoch 3. a 4. augusta 2013 Slovenskú 
republiku na World Masters Game v Turíne . Toto veteránske 
podujatie (pretekári nad 35 rokov) možno prirovnať k olympiáde, 
pretože sa koná len každé štyri roky.  

     Vedúci výpravy a manažér našich úspešných veteránov Gejza 
Keresztes nešetril chválou. Slováci sa v Turíne naozaj nestratili. 
Vybojovali 5 medailí, najcennejšiu získal štvorkajak na 1000 m. O to 
cennejšie je, že štartové pole bolo mimoriadne nabité, množstvo krajín 
z celého sveta a mnohými známymi pretekármi ktorí dosahovali počas 
riadnej kariéry veľmi dobré výsledky, dokonca získali aj olympijské 
medaily.  

     Naša vlajková loď - K4 Masters v zložení Ladislav Ódor, Ladislav 
Broczky, Marek Ďurčo, Tibor Bukovský nastúpila v sobotu na finále na 
200 metrovej trati v kategórii 35+ a skončila strieborná. V nedeľu na 
trati 1000 m dokonca získala zlato! Pre Ladislava Odora tento úspech 
štvorkajaka však nebol konečný. V dvojkajaku v zložení Ladislav 
Brocky a Ladislav Ódor vo svojej kategórii 35+ získal na oboch 
tratiach (200 m a 1000 m) strieborné medaily.  
Keďže vieme, že popri našej náročnej práci a pri všetkých bežných 
povinnostiach je mimoriadne zložité si nájsť priestor na kvalitnú 
prípravu Lacovi i jeho kolegom z kanoe gratulujeme k fantastickým 
výkonom!  
 

 
 



 

Vojenským policajtom na Cypre velí žena 

 
 

    

    Dňa 25. júla 2013 prevzala funkciu Provost Marshal misie UNFICYP 
na Cypre príslušníčka britskej kráľovskej Vojenskej polície mjr. Karen 
MILLER. Dňa 19. augusta 2013 spolu s jej zástupcom mjr. Mgr. 
Milanom CEROVSKÝM pracovne navštívili veliteľa Sektoru 4 a súčasne 
veliteľa slovenskej jednotky SLOVCON misie UNFICYP na Cypre pplk. 
Ing. Adolfa ULIČNÉHO a dňa 21. augusta 2013 zrealizovali návštevu 
Sektoru 1, v ktorom pôsobí argentínska jednotka. V rámci programu 
pracovných stretnutí sa provost marshal oboznámila s priestorom 
operácie v Sektoroch 4 a 1. S ich veliteľmi bola pertraktovaná 
bezpečnostná situácia a taktiež boli prerokované problémové oblasti, 
na ktoré je nutné koncentrovať realizáciu policajného výkonu. V rámci 
mítingov prebehli súčinnostné dohovory k spresneniu požiadaviek na 
realizáciu rutinnej policajnej činnosti a súčasne boli dohodnuté 
termíny kontrol, počas ktorých príslušníci jednotky Vojenskej polície 
skontrolujú a zapečatia batožinu rotujúceho personálu v súlade s 
letovými a colnými normami pred ich odletom do domácich krajín. 

    Slovenskí príslušníci Vojenskej polície pôsobia v jednotke Vojenskej 
polície (Force Military Police Unit) na Cypre, ktorá je medzinárodnou 
jednotkou a na základe mandátu ako jediná pre predmetnú misiu 
disponuje všetkými potrebnými policajnými kompetenciami 
(vyšetrovanie, objasňovanie dopravných nehôd, porušení dopravných 
predpisov a iných noriem a nariadení, ochranu verejného poriadku a 
dohľad v cestnej premávke) voči všetkých príslušníkov UNFICYP a v 
priestoroch a zariadeniach UNFICYP voči všetkým osobám. 

 
 



 

Spoločný výcvik slovenských a českých kynológov 

 
 

    V termíne 26. – 30. augusta 2013 sa vedúci oddelenia kynológie riaditeľstva Vojenskej 
polície /ďalej len VP/ Bc. Ivan Lakomčík zúčastnil spoločne s príslušníkmi VP – psovodmi 
z Útvaru VP Topoľčany rtm. Ing. Ivanom Križalkovičom a z Útvaru VP Prešov rtm. 
Petrom Mackom a ich služobnými psami v kategóriách na detekciu omamných a 
psychotropných látok /drogy/ a detekciu výbušnín kondičnej prípravy psovodov a 
služobných psov Vojenskej polície Českej republiky v posádke Sedlec-Vícenice u 
Náměště nad Oslavou. Výcvik bol prispôsobovaný na reálne nasadenie služobných psov v 
zmysle kategórie, vyhľadávanie omamných a psychotropných látok a výbušnín v 
sťažených podmienkach, zadržanie páchateľa napr. vo vode z člna, nácvik nástupu - 
výstupu a preletu psovodov a služobných psov helikoptérou. 

    Účasť príslušníkov Vojenskej polície na uvedenom podujatí prispieva k výmene skúseností 
a získaniu nových poznatkov a trendov pri výcviku služobných psov Vojenskej polície. V 
budúcom roku 2014 sa podobný kooperačný výcvik uskutoční na území Slovenskej 
republiky. 

 
 



 

Oznámenie 

 

      Dňa 12. septembra 2013 vo 
výcvikovom priestore 
vojenského obvodu Lešť pri 
nácviku zlaňovania z vrtuľníka 
tragicky zahynul náš kolega, 
kamarát a priateľ rtm. 
Ľubomír IGAZ. 

     Posledná rozlúčka zo 
zosnulým sa bude konať dňa 
18. septembra 2013 o 15. 
hodine v Dome smútku 
(Šipok) v Partizánskom. 

     Česť jeho pamiatke 

  
 



 

Víťazstvo v streleckých súťažiach a záverečné 

zhromaždenie pred plánovanou rotáciou v rámci misie 

UNFICYP na Cypre 

 
 

    V dňoch 8. a 9. augusta 2013 sa uskutočnila strelecká súťaž tímov a súťaž jednotlivcov 
pod záštitou najvyššieho vojenského predstaviteľa misie UNFICYP na Cypre 
generálmajora Chao LIU-a. Cieľom súťaží bol zisk skóre vo viacerých nainscenovaných 
streleckých parkúroch v combat streľbe v limitovanom čase. 

    Svojim vynikajúcim výsledkom v rámci súťaže tímov prispel k zisku 1. miesta pre 
jednotku FMPU (Force Military Police Unit UNFICYP) príslušník jednotky Vojenskej 
polície rtn. Vladimír FECURA. 

     Zástupca Force Provost Marshala UNFICYP mjr. Mgr. Milan CEROVSKÝ obsadil prvé 
miesto v kategórii jednotlivcov v combat streľbe, pričom dosiahol porovnateľný výsledok 
aj v predchádzajúcej súťaži jednotlivcov v januári 2013, kedy obsadil 2. miesto, za čo 
bol osobne ocenený generálmajorom Chao LIU-om. 

     Slovenskí Vojenskí policajti pôsobiaci v medzinárodnej jednotke Vojenskej polície svojimi 
výsledkami deklarovali excelentné policajné spôsobilosti. 

 



 

Kynologická stáž 

 
 

    

    V dňoch 17. – 18. septembra 2013 bola vykonaná kynologická stáž s 
praktickými ukážkami na Oddelení kynológie Riaditeľstva Vojenskej polície – 
pracovisko Hronsek pre deti z Detského domova Kráľova Lehota, počas 
ktorej boli oboznámení s prácou príslušníkov Vojenskej polície - psovodov a s 
prácou príslušníkov Centra výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek. Na 
spestrenie stáže bola vybavená prehliadka Ľupčianskeho hradu. Sme radi, že 
uvedená stáž sa deťom z detského domova páčila a že si so sebou odniesli 
veľa nových zážitkov. 

  
 



 

Vojenská polícia na Dni colníkov 

 

 
    Dňa 20. septembra 2013 príslušníci Útvaru Vojenskej polície Bratislava v 

spolupráci s príslušníkmi Finančnej správy Slovenskej republiky v rámci dňa 
colníkov predviedli niektoré svoje spôsobilosti. 

    Lákadlom boli naši kynológovia a ich štvornohí pomocníci. Na Hlavnom námestí 
bola simulovaná colnícka kontrola. Špeciálne útvary zastavili vozidlo s 
pašerákmi /nelegálneho tabaku a drog/, tí však odmietli spolupracovať. 
Zložky preto pristúpili k varovným výstrelom zo služobnej zbrane a nasadili 
aj psy. Tie pašerákov spacifikujú a pri následnej obhliadke vozidla určia, kde 
v aute sa nachádza pašovaný tovar. Okrem dynamických ukážok predviedli 
psovodi ukážky poslušnosti svojich psov. Do programu sa zapájala aj 
verejnosť. 

    Návštevníci si tiež mohli prezrieť výstavu "fejkov", teda zadržané 
falzifikáty /kabelky, peňaženky, šály, slnečné okuliare, tenisky, parfumy, 
hračky.../. Zástupcovia módnych značiek vysvetlili ako falzifikáty ohrozujú 
naše zdravie. 

 



 

Ruskí vojenskí policajti na Slovensku 

 
 

    V dňoch 30. septembra až 2. októbra bola na Slovensku na návšteve delegácia vojenskej 
polície Ruskej federácie, vedená zástupcom riaditeľa Hlavnej správy Vojenskej polície 
plukovníkom Vitalijom Kochom. Ruských hostí oboznámil v Trenčíne riaditeľ Vojenskej 
polície plukovník Jaroslav Hamár so štruktúrou a úlohami našej vojenskej polície. 

     Ruská delegácia navštívila Centrum výcviku a kynológie VP Vlkanová – Hronsek, ako aj 
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť. Jeho riaditeľ, prof. MUDr. 
Ján Zvonár i jeho zástupca podplukovník Branislav Benka ruských hostí zoznámil s týmto 
výnimočným výcvikovým centrom. Podľa slov plukovníka Kocha ich zaujala predovšetkým 
multifunkčnosť celého priestoru, ktorá umožňuje výcvik mnohých ozbrojených, ale aj 
záchranárskych a bezpečnostných zložiek. Ocenili aj ukážku činnosti odboru simulačných 
technológií, ktorý pomáha cvičiacim jednotkám a štábom viesť intenzívny, realistický 
výcvik, ako aj ukážku činnosti vojenských policajtov v priestore výsadkového trenažéra 
Jakub Koloseum. 

     Plukovník Hamár informoval aj o činnosti vojenských policajtoch v zahraničných misiách 
a operáciách. V tejto oblasti ruská strana vojenských policajtov zatiaľ nevyužíva a 
zbiera skúsenosti.  

 



Zmena riaditeľa Vojenskej polície 

    Dňa 15.októbra 2013 bol z funkcie 
riaditeľa Vojenskej polície odvolaný 

    plk. Ing. HAMÁR Jaroslav. 

 

 

 

 

 

 

    Dňa 16. októbra bol do funkcie riaditeľa 
Vojenskej polície ustanovený 

    plk. Ing. HAMAR Milan PhD. 



 

Strelecká súťaž riaditeľa Vojenskej polície v bojovej 

streľbe a Memoriál pplk. Ing. Ľuboša BELÁKA 

 
 

    Dňa 29. októbra 2013 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej 
polície vo Vlkanovej–Hronseku uskutočnil 17. ročník Streleckej súťaže 
riaditeľa Vojenskej polície v bojovej streľbe a 7. Memoriál pplk. Ing. Ľuboša 
BELÁKA za účasti príslušníkov Policajného zboru SR, Ústavu na výkon väzby, 
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Horskej záchrannej služby, kolegov 
z radov OS SR a VTJ a útvarov Vojenskej polície. Súťaž zahájil veliteľ 
Centra výcviku a kynológie pplk. Ing. Miroslav KOVÁČIK. Strelcom zaželal 
pevnú ruku, presnú mušku a športové šťastie. 

    Titul najlepšieho strelca Vojenskej polície získal Michal HANES z Útvaru 
Vojenskej polície Banská Bystrica, 2. miesto obsadil Peter OČENÁŠ z Útvaru 
Vojenskej polície Topoľčany a 3. miesto príslušník Útvaru Vojenskej polície 
Banská Bystrica Jozef GOMBOŠ. 

    Diplomy a ceny najlepším strelcom odovzdali 1. zástupca riaditeľa Vojenskej 
polície plk. Ing. Vít GABRHEL a vážený hosť pani Ľubica BELÁKOVÁ. 

 



 

Slovinskí vojenskí policajti po prvý raz na Slovensku 

 
 

    Na svojej prvej návšteve na Slovensku je v týchto dňoch( 18. – 21. novembra) delegácia 
Vojenskej polície Slovinska. Jej veliteľa, podplukovníka Roberta Klinara prijal v 
trenčianskom riaditeľstve Vojenskej polície jej riaditeľ, plukovník Milan Hamar. 
Slovinských hostí oboznámil so štruktúrou a úlohami, ktoré naši vojenskí policajti plnia 
doma i v zahraničných operáciách a misiách. 

     Podplukovník Klinar a jeho kolegovia navštívili Výcvikový priestor Vojenského obvodu 
Lešť. Oboznámili sa s úlohami, ale aj možnosťami, ktoré má Ústav špeciálneho 
zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť. „Pre nás je veľmi inšpirujúce, ako sa Vám 
podarilo v jednom výcvikovom centre zladiť možnosti nielen pre výcvik armády, ale aj 
ďalších bezpečnostných a záchranných zložiek. Je to príklad, ako môže menšia krajina 
efektívne šetriť prostriedky určené na obranu a bezpečnosť,“ zdôraznil podplukovník 
Klinar. Neskôr sa oboznámil s praktickými ukážkami výcviku príslušníkov vojenskej polície 
v priestoroch výsadkového trenažéra Jakub Koloseum. Prezreli si aj strelecko-taktický 
trenažér Jakub Building Gun a Výcvikový komplex strelecko-taktických trenažérov a 
požiarno-záchranárskych trenažérov Jakub Village. 

    Slovinskí hostia navštívili aj Centrum výcviku a kynológie VP vo Vlkanovej – Hronseku, 
kde sa oboznámili okrem iného aj s výcvikom psovodov. 1. zástupca riaditeľa VP 
plukovník Vít Gabrhel, ktorý hostí zo Slovinska sprevádzal vyjadril presvedčenie, že po 
prvej historickej návšteve na Slovensku sa spolupráca oboch vojenských polícií členských 
štátov NATO zintenzívni. Veď slovinskí hostia sa netajili záujmom o niektoré výcvikové 
zariadenia na Lešti, ako aj o odborné špecializované kurzy.  
 

  
 



Slovinskí vojenskí policajti po prvý raz na Slovensku 

 



 

Vojenskí policajti cvičili vojakov z mechanizovaného 

práporu 

 
 



Vojenskí policajti cvičili vojakov z mechanizovaného 

práporu 
    V treťom novembrovom týždni príslušníci 12. mechanizovaného práporu z 

Nitry absolvovali v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – 
Hronsek odborný kurz – Bojová streľba Vojenskej polície III. stupňa. 

    Tucet profesionálnych vojakov mechanizovaného práporu sa pripravuje na 
plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky do operácia ISAF v 
Afganistane, kde by mali vycestovať na sklonku tohto roku. V rámci 
sústredenej komplexnej prípravy musia splniť aj náročné kritéria streleckých 
zručností z pridelených zbraní. Kurz viedol starší inštruktor nadrotmajster 
Eduard Kotian, ktorý v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície streleckú 
prípravu vyučuje už dlhé roky. Príslušníci nitrianskeho práporu v rámci 
týždenného kurzu vykonali streľby zo samopalu vz. 58 a pištole Glock 17. Už 
v priebehu kurzu bolo zrejmé, že u každého frekventanta dochádzalo k 
osobnostnému prerodu, zmene myslenia a celkovému zlepšeniu pri streľbe a 
manipulácii so zbraňami, avšak náročné kritériá záverečného preskúšania 
splnili iba piati z nich. Stres počas preskúšania si nepochybne vybral svoju 
daň. 

    Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek je 
výcvikovým strediskom nielen pre príslušníkov Vojenskej polície, ale aj pre 
príslušníkov ozbrojených síl SR, ktorí v poslednej dobe prejavujú čoraz väčší 
záujem o takéto druhy výcviku.  
 

 
 



 

Príslušník Vojenskej polície šbnrtm. Martin Holko v 

kurze štábneho nadrotmajstra v U.S. ARMY 

 
 

     

 

    U.S. Army Sergeants Major Academy  

 

    USASMA bola založená v júli 1972 a prví absolventi 
opúšťali jej brány v roku 1973. Od tej doby 
akadémiu absolvovalo viac ako 120 tisíc vojakov v 
rôznych poddôstojníckych kurzoch. Primárnou úlohou 
USASMA je neustále vzdelávať a pripravovať 
nových lídrov tak, aby vyhovovali potrebám USA. 
USASMA vytvára osnovy pre všetky úrovne 
poddôstojníckeho vzdelávacieho systému a zohráva 
kľúčovú úlohu vo výchove lídrov od desiatnika až po 
štábneho nadrotmajstra. USASMA rovnako školí aj 
poddôstojníkov sesterských služieb (USMC, 
USAF,USCG) a globálnych spojencov USA. 

  

 



 

Úspešná reprezentácia Vojenskej polície na Cypre 

 
 

    Dňa 12. novembra 2013 sa na futbalovom ihrisku v priestoroch campu UNFICYP v 
Nikózii uskutočnil futbalový zápas o pohár Provost Marshall-a medzi mužstvom FMPU 
/Force Military Police Unit/ a mužstvom CJPU /Cyprus Joint Police Unit/ dislokovaných 
v priestoroch SBA Dhekelia na Cypre. Príslušníci FMPU nastúpili v medzinárodnom 
zložení Britských, Maďarských, Argentínskych a Slovenských Vojenských policajtov 
proti Britským policajtom, ktorí počtom niekoľko násobne prevyšujú zastúpenie 
Vojenskej polície v mierovej operácii UNFICYP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mužstvo FMPU aj napriek tesnej prehre po penaltovom rozstrele, kde zo stavu 0:3 
dorovnalo v posledných desiatich minútach na 3:3 proti silnej futbalovej základni 
protivníka, si zaslúžilo obdiv všetkých prítomných. Pohár Provost Mashall-a /Provost 
shield/ osobne odovzdal kapitánovi víťazného tímu Colin Speedie, Senior Police Adviser. 

 
 



 

Výcvik mechanizovaného práporu u vojenských 

policajtov pokračuje 

 
 

    V pondelok 25. novembra 2013 nastúpilo dvanásť nitrianskych 
profesionálnych vojakov na Kurz bojovej streľby Vojenskej 
polície III. stupňa. Všetci zúčastnení sa nachádzajú v 
záverečnej fáze prípravy na plnenie úloh mimo územia 
Slovenskej republiky do operácie ISAF v Afganistane, kam 
vycestujú v závere tohto roka. Obaja skúsení inštruktori 
streľby Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície 
nadrotmajster Eduard Kotian a rotmajster Peter Toscano, 
začali výcvik teoretickou prípravou so "suchým" nácvikom a 
hlavný dôraz opäť položili na praktický výcvik vedenia streľby 
zo samopalu vz. 58 a pištole Glock 17. Prax opäť preukázala, 
že počas streľby so zahrnutými stresovými faktormi sa aj takí 
skúsení vojaci bojového útvaru začali dopúšťať elementárnych 
chýb. S týmto však inštruktori Vojenskej polície vopred rátali a 
zamerali sa na odstraňovanie týchto nedostatkov. Po ukončení 
kurzu mohli smelo skonštatovať, že frekventanti pri 
záverečnom preskúšaní úspešne zúročili nadobudnuté skúsenosti 
a všetkým vydali certifikáty o absolvovaní kurzu. 

     Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – 
Hronsek je výcvikovým strediskom nielen pre príslušníkov 
Vojenskej polície, ale aj pre príslušníkov ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, s ktorými sa touto cestou rozvíja nová 
kvalita vzťahov. 

 
 



 

Slovenskí Vojenskí policajti cvičia jednotku MFR 

 
 

     Dňa 26. novembra 2013 sa v priestore UNPA /United 
Nation Protected Area/ v Nikózii uskutočnil výcvik 
príslušníkov MFR /Mobile Force Reserve/ pod vedením 
slovenských Vojenských policajtov pôsobiacich v 
štruktúre FMPU /Force Military Police Unit/ v mierovej 
operácii UNFICYP Cyprus. Slovenskí Vojenskí policajti 
boli priamo vyžiadaní z velenia MFR, na odovzdanie 
skúseností v medzinárodnom prostredí, z dôvodu vysokej 
vycvičenosti a pripravenosti k zvládnutiu úloh v rámci 
potláčania davu /riot control/. 

     Výcvik prebiehal pod vedením rtm. Jaroslava SOBEKA, 
rtn. Matúša ČERVEŇÁKA a rtn. Kvetoslava SLOBODU z 
Útvaru Vojenskej polície Prešov, pričom praktický výcvik 
predchádzal teoretickej časti, kde sa príslušníci MFR, v 
zložení prevažne z príslušníkov Britského, Argentínskeho 
a Slovenského kontingentu, oboznámili s taktikou a 
činnosťou jednotlivca v rámci potláčania davu. 

     Po ukončení výcviku boli s činnosťou našich Vojenských 
policajtov v medzinárodnom prostredí nadmieru spokojní 
všetci účastníci výcviku a zo strany velenia MFR, bola 
vyslovená vďaka za profesionálny prístup a úspešnú 
reprezentáciu slovenských Vojenských policajtov v 
mierovej operácii UNFICYP na Cypre. 

 
 



Najlepší poddôstojník Vojenskej polície 

 

 
Dňa 27.novembra 2013 sa v priestoroch riaditeľstva Vojenskej polície v Trenčíne 
uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2013. 
Rok 2013 je v histórii Vojenskej polície tretí rok kedy sa vyberá najlepší 
poddôstojník na základe Metodických pokynov riaditeľa Vojenskej polície pre výber 
najlepšieho vojaka z hodnostného zboru poddôstojníkov za výcvikový rok. 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 výberu komisií na organizačných zložkách VP 
zúčastnili: 
        ÚVP Bratislava         nrtm. Mgr. Branko LAKOMEC 
        ÚVP Topoľčany         rtm. Bc. Jozef KMEŤ 
        ÚVP Banská Bystrica  nrtm. Ján VOZÁR 
        ÚVP Prešov             nrtm. Ing. Maroš ŠTEFAN 
        CVaK                    rtm. Peter TOSCANO 
        RVP                     nrtm. Mgr. Marcela ZLATOVSKÁ 
 
Najlepším poddôstojníkom Vojenskej polície pre rok 2013 sa stal na základe výberu 
výberovej komisie stanovenej vnútorným rozkazom RVP č.44/2013 príslušník útvaru 
Vojenskej polície Topoľčany 
 
                                  rtm. Bc. Jozef KMEŤ 
 



Najlepší poddôstojník Vojenskej polície 



 

Frekventanti dôstojníckeho kurzu na návšteve u 

vojenských policajtov 

 
 

       Dňa 11. decembra 2013 navštívili frekventanti 10. dôstojníckeho kurzu pre 
absolventov vysokých škôl Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika 
z Liptovského Mikuláša Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová - 
Hronsek. 

    Cieľom návštevy bolo získanie všeobecného prehľadu, oboznámenie sa s činnosťou, 
pôsobnosťou, povinnosťami a oprávneniami Vojenskej polície. V Centre výcviku a 
kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek ich privítal zástupca veliteľa mjr. Ing. 
Robert Schütz a počas svojej prezentácie ich oboznámil s históriou centra, organizačnou 
štruktúrou jeho poslaním a druhmi kurzov, ktoré vykonáva nielen v prospech Vojenskej 
polície, ale aj ozbrojených síl SR a iných ozbrojených bezpečnostných zborov 
pôsobiacich v Slovenskej republike. Štábny nadrotmajster JUDr. Dalibor Čepček svoju 
prednášku upriamil na zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších 
predpisov a jednotlivé ustanovenia v zákone prenášal do praxe. Poverený kynológ útvaru 
nrtm. Ján Jánošík im so svojimi kolegami predviedol dynamické ukážky činnosti psovodov 
a psov pri detekcii drog, výbušnín a činnosť pri zadržiavaní narušiteľa vojenského 
objektu. Frekventanti „nakukli“ do telocvične, kde práve kpt. Ing. Pavol Sálus a nrtm. 
Patrik Štefko vykonávali nácvik služobných zákrokov. Mali možnosť si ho aj vyskúšať a 
na vlastnej koži sa presvedčiť, že hmaty, chvaty, údery a kopy na spacifikovanie 
páchateľa sú naozaj veľmi bolestivé a fungujú v praxi. Frekventanti dôstojníckeho kurzu 
odmenili odvážlivcov z vlastných radov búrlivým potleskom. 

    Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek už dlhodobo 
spolupracuje s Akadémiou ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a 
udržiava tak kontakt s akademickou obcou. 

 
 



Frekventanti dôstojníckeho kurzu na návšteve u 

vojenských policajtov 



 

Odborná príprava kriminalistických technikov 

Vojenskej polície 

 
 

     Dňa 12. decembra 2013 sa uskutočnila v 
priestoroch Oddelenia kynológie riaditeľstva 
Vojenskej polície v Hronseku posledná odborná 
príprava kriminalistických technikov Vojenskej 
polície k zaisťovaniu pachových stôp z miesta činu 
metódou pachových konzerv. Zamestnanie bolo 
organizované a riadené vedúcim starším 
kriminalistickým technikom Oddelenia odhaľovania 
a dokumentovania trestnej činnosti, analýz a 
prevencie kriminality riaditeľstva Vojenskej polície 
npráp. Marianom ORAVCOM, pod odborným 
vedením vedúceho Skupiny metódy pachových 
konzerv Prezídia Policajného zboru npor. Bc. 
Jánom VARGOM. Kriminalistický technici 
Vojenskej polície si rozšírili svoje odborné 
spôsobilosti o odoberanie pachových stôp na 
mieste činu, čo potvrdili úspešným zvládnutím 
záverečného testu. 

 
 



 

Návšteva Mons. Františka Rábeka na riaditeľstve 

Vojenskej polície 

 

 

    Dňa 19. decembra 2013 navštívil Mons. František Rábek 
príslušníkov riaditeľstva Vojenskej polície v Trenčíne. Vo 
svojom krátkom príhovore oboznámil prítomných o postavení 
a úlohách cirkvi v ozbrojených silách a ozbrojených 
zboroch. Nakoľko vojaci a zamestnanci rezortu obrany 
predstavujú osobitnú vrstvu veriacich vzhľadom na ich 
špecifické plnenie úloh potrebujú aj špecifickú formu 
duchovnej služby. Preto boli vytvorené cirkevné štruktúry v 
ozbrojených zložkách. V závere príhovoru nezabudol 
popriať príjemné a spokojné prežitie vianočných a 
novoročných sviatkov všetkým príslušníkom Vojenskej 
polície. 

    Súčasťou pozvania riaditeľa Vojenskej polície plk. Ing. 
Milana Hamara, Phd. na pôdu riaditeľstva bola aj prosba o 
posvätenie pamätných priestorov. Mons. František Rábek 
vyhovel prosbe a miesto venované pamiatke tragicky 
zosnulých kolegov z radov Vojenskej polície posvätil. Na 
záver svojej návštevy poďakoval za pozvanie medzi 
vojenských policajtov a pri tejto príležitosti sa zapísal aj 
do kroniky Vojenskej polície. 

 
 



 

 

Odborný kurz – služobné zákroky 

 

 

    V prvých dvoch decembrových týždňoch bol v Centre výcviku a 
kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek vykonaný Odborný 
kurz – služobné zákroky pre príslušníkov Vojenskej polície. 

     Dňa 2.decembra 2013 do kurzu nastúpili dvaja príslušníci ÚVP 
Topoľčany a traja príslušníci ÚVP Banská Bystrica. Z dôvodu 
dlhoročnej praxe všetkých frekventantov nebolo potrebné 
upravovať jeho priebeh s ohľadom na individuálne potreby 
cvičiacich a títo sa bez obmedzení "pustili do práce". 

    V prvej časti boli frekventantom prezentované základné činnosti a 
metodiky pri vykonávaní služobných zákrokov, vybrané 
ustanovenia zákona č. 124/92 Zb. o Vojenskej polícii v znení 
neskorších predpisov a spracovanie dokumentácie vyplývajúcej z 
vykonania služobného zákroku. Druhá časť bola zameraná na 
praktický výcvik, ktorej cieľom bolo praktické zdokonalenie sa 
frekventantov pri použití donucovacích prostriedkov s dôrazom na 
primeranosť ich použitia. Pri nácviku jednotlivých situácií bolo 
zjednotené ich použitie a postupná gradácia. 

     Kurz bol vedený inštruktormi všeobecného výcviku nrtm. Bc. 
Vladimírom Bobuľom a nrtm. Patrikom Štefkom a na modelových 
situáciách sa podieľali aj ďalší príslušníci centra, vrátane 
psychológa z. Ivana Sopoligu, ktorý ich sebe vlastným spôsobom 
nešetril. V záverečnom preskúšaní všetci frekventanti zúročili 
nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti a 
všetkým boli vydané certifikáty o absolvovaní kurzu. 

 
 



 

Ostreľovači Vojenskej polície na Lešti 

 
 

    V dňoch 9. až 13. decembra 2013 vo Výcvikovom priestore 
Vojenského obvodu Lešť vybraní príslušníci útvarov Vojenskej 
polície absolvovali Udržiavací výcvik odstreľovačov organizovaným 
Centrom výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová - Hronsek. 

    Traja odstreľovači z Bratislavy, Banskej Bystrice a Topoľčian pod 
vedením skúseného inštruktora rtm. Petra Toscana absolvovali 
najprv teoretickú a psychologickú prípravu odstreľovačov. V 
praktickej časti bol dôraz položený na vykonávanie presnej 
streľby na cieľ so zbraňami SVD – Dragunov a Accuracy 
International 308 Winchester. V závere praktickej časti 
frekventanti vykonávali cvičenia, pri ktorých simulovali ústup z 
úkrytu vyvolaný blížiacimi sa jednotkami protivníka. V situácii, 
keď boli nepriateľské jednotky bližšie ako 100 metrov, 
odstreľovači sa museli spoliehať na sekundárne zbrane Pi vz. 75, 
s ktorými museli eliminovať ďalšie sekundárne ciele. 

 
 


