
 

Udržiavací výcvik psovodov a psov 

 

      Dňa 18. januára 2011 v priebehu konania udržiavacieho výcviku psovodov 
a psov, vykonal riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav HAMÁR návštevu 
oddelenia kynológie riaditeľstva Vojenskej polície pracovisko Hronsek.  

     Počas návštevy bola riaditeľovi Vojenskej polície prezentovaná činnosť 
a úlohy oddelenia kynológie v rámci Vojenskej polície a Ozbrojených síl SR. 
Zároveň bola psovodmi Vojenskej polície vykonaná dynamická ukážka 
zadržania unikajúceho páchateľa z motorového vozidla a  ukážka vyhľadania 
drog v uzavretých priestoroch.  

     Na záver návštevy prebehla neformálna beseda so psovodmi Vojenskej 
polície k aktuálnym otázkam v oblasti služobnej kynológie. 

 
 



 

Pietna spomienka 

 

 

    V stredu 19.januára 2011 sa v maďarskej obci Hejce, na neďalekom 
kopci Borsó, konala pietna spomienka pri príležitosti 5. výročia 
leteckého nešťastia vojenského špeciálu vracajúceho sa z Kosova. 
Tragicky zahynulo 42 vojakov, medzi nimi aj 4 príslušníci vojenskej 
polície: pplk. Ľuboš Belák (36) z riaditeľstva Vojenskej polície, 
práp. Vlastimil Čepičan (33) z ÚVP Bratislava, kpt. Igor Scígeľ (33) 
z CVaK Vlkanová a npráp. Róbert Letko (35) z ÚVP Prešov. Hold im 
prišli vzdať ich bývalí kolegovia na čele s riaditeľom Vojenskej 
polície plk.Ing. Jaroslavom Hamárom a veliteľom ÚVP Prešov pplk. 
Ing. Ľudovítom Bálintom.  
 
 

  
 



 

Úvodná plánovacia konferencia k medzinárodnému 

cvičeniu vojenskej polície Black Bear 2011 

 

 

      V termíne 7. – 11. februára 2011 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. 
M.R. Štefánika uskutočnila úvodná plánovacia konferencia, ktorej cieľom bola príprava 
medzinárodného cvičenia vojenskej polície s názvom „Black Bear 2011“ v rámci 
projektu  mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO MNMPBAT). 
Cvičenie „Black Bear 2011“ sa uskutoční v termíne 12. – 20. September 2011 v 
priestoroch VP VO Lešť za účasti vojenských polícií všetkých participujúcich krajín.  

     Plánovacej konferencie sa zúčastnili príslušníci vojenských polícií z Českej republiky, 
Chorvátska, Poľska a Slovenska. Podporiť prípravu cvičenia prišli aj príslušníci 
vzdušných síl OSSR, kartografického ústavu GŠ OSSR ako aj príslušníci Policajného 
zboru. Úlohy, ktoré boli pre Úvodnú plánovaciu konferenciu stanovené sa podarilo 
naplniť.  
 
Hlavní predstavitelia zúčastnených vojenských polícií:  
CZE: plk. Pavel FEJFAR, Hlavné veliteľstvo vojenskej polície, Praha  
HRV: pplk. Tihomir ZEBEC, Oddelenie vojenskej polície Generálneho štábu 
ozbrojených      

           síl, Záhreb  
POL: plk. Jerzy GÓRSKI, Hlavné veliteľstvo vojenskej polície, Varšava  
SVK: plk. Vít GABRHEL, Riaditeľstvo vojenskej polície, Trenčín  
 



 

Odborný seminár OOaDTČ ÚVP Topoľčany 

 

 

       Dňa 10. februára 2011  bol zorganizovaný Oddelením odhaľovania a dokumentovania 
trestnej činnosti ÚVP Topoľčany odborný seminár pod názvom „Možnosti profylakcie 
trestnej činnosti za účasti VP a veliteľských orgánov“ v priestoroch Posádkového klubu 
Jaselských kasární Topoľčany. Program obsahoval témy zamerané na :  

 
1. Zneužívanie inštitútu cestovných náhrad a služobného voľna.  
2. Povinnosti prevádzkovateľa a vodičov v cestnej premávke.  
3. Falšovanie maturitných vysvedčení.  
4. Problematika alkoholu a iných návykových látok v rezorte MO SR.  
5. Symboliky prívržencov extrémistických skupín a ich prejavy v OS SR.  
 
Počas semináru topoľčianski vojenskí policajti odprezentovali nové pohľady na spoločný 
postup príslušníkov VP a veliteľských orgánov pri predchádzaní a zamedzovaní trestnej a 
inej protispoločenskej činnosti na teritóriu ich súčasti. Semináru sa zúčastnili najmä 
príslušníci zaradení na finančných, personálnych a právnych pracoviskách, z Topoľčian, 
Levíc, Nitry, Kuchyne, Sereďe, Hlohovca, Personálneho úradu OS Liptovský Mikuláš a VÚ 
1717 Trenčín a tiež pozvaní hostia - pracovníčka na úseku prevencie kriminality KR PZ SR 
v Nitre mjr. Mgr. Eva Čakajdová a mjr. Mgr. Milan Cerovský z Riaditeľstva VP Trenčín, 
celkovo v počte 56 osôb.  
V rámci spätnej väzby boli zisťované veľmi pozitívne ohlasy na takýto typ realizácie 
prevencie kriminality, navyše navrhované systémové opatrenia môžu mať záber na cieľové 
skupiny osôb v počte asi 4.500 prof. vojakov a zamestnancov v rezorte MO SR.  
 

 
 



 

 

Majstrovstvá Ozbrojených síl SR v bežeckom lyžovaní 

 

 

     V dňoch 1.-3. februára 2011 sa v priestore štadióna 
Bielej stopy Skalka v Kremnických Vrchoch 
uskutočnil ďalší ročník Majstrovstiev Ozbrojených síl 
SR v bežeckom lyžovaní. Celkom sa Majstrovstiev 
zúčastnilo 51 pretekárov, pričom zložku Vojenskej 
polície reprezentovalo družstvo v zložení rtm. 
František DLHOŠ – ÚVP Banská Bystrica –OPV I 
Lešť, rtn. Martin ÁČ – CvaK Vlkanová a čat. Bc. 
Marián PORUBSKÝ – ÚVP Banská Bystrica – 
SkPRKS.  
Po prvom tréningovom dni sa všetci traja zúčastnili 
individuálneho preteku na 10km voľnou technikou s 
celkovou účasťou 51 pretekárov v druhej 
najobsadenejšej vekovej kategórii /30 pretekárov/. 
V tomto preteku obsadili nasledovné pozície: čat. 
Bc. Marián PORUBSKÝ - 6 miesto so stratou 
00:01:33 , rtn. Martin ÁČ – 9 miesto so stratou 
00:02:41 a rtm. František DLHOŠ – 14 miesto so 
stratou 00:06:22 na vedúceho pretekára.  
Posledný deň sa bežal pretek štafiet 5km voľnou 
technikou bez obmedzenia vekovej kategórie. Tejto 
štafety sa zúčastnilo dvanásť mužských štafiet a 
tri ženské štafety. Zvíťazila štafeta 5. pšu Žilina, 
pričom štafeta Vojenskej polície v zložení rtn. 
Martin ÁČ prvý úsek / 00:15:18 /, rtm. František 
DLHOŠ druhý úsek / 00:17:03 / a čat. Bc. Marián 
PORUBSKÝ tretí úsek / 00:14:37 / obsadila celkovo 
tretie miesto s časom 00:46:58 so stratou 
00:01:25 na víťaznú štafetu.  
 
 



 

Záverečné skúšky kariérných kurzov Vojenskej polície 

 

 
    V Centre výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek sa 

dňa 18. februára 2011 konali záverečné skúšky 
kariérových kurzov VP. Kurzy prebiehali v termíne 
od 17.januára 2011 do 18. februára 2011.  

 
Záverečného preskúšania sa zúčastnilo 30 
frekventantov. 1 frekventant v priebehu ústneho 
preskúšania nesplnil požadované kritériá pre 
úspešné absolvovanie a bol mu stanovený opravný 
termín skúšky.  

 
Slávnostného ukončenia kurzov sa zúčastnil aj 
riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslav 
HAMÁR, ktorý odovzdal úspešným absolventom 
certifikáty a vymenoval príslušníkov VP do vyšších 
hodností.  
 

 
 



 

Oslava 20. výročia vzniku Vojenskej polície 

 

 

        Dňa 24. februára 2011 sa v Posádkovom klube v Trenčíne uskutočnilo slávnostné 
zhromaždenie vojenských policajtov pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Vojenskej 
polície. Zablahoželať nám prišli ctení hostia - Minister obrany SR Ľubomír GALKO, 
vedúci služobného úradu MO Peter PLUČINSKÝ, generalita OS SR na čele s náčelníkom 
GŠ OS SR generálom Ľubomírom BULÍKOM.  

   
Zhodnotili sme činnosť našej zložky počas 20 rokov, urobili sme prierez našej aktuálnej 
organizačnej štruktúry so zameraním a položením dôrazu na činnosť jednotlivých 
oddelení, skupín. Skonštatovali sme, že dvadsať rokov nie je veľmi dlhé obdobie, ale 
môžeme byť právom hrdí na výsledky, ktoré sme za toto obdobie dosiahli.  

  
V úvode slávnostného zhromaždenia odzneli slová ordinára OS a OZ SR biskupa 
Františka RÁBEKA, pri ktorých sme si spomenuli na všetkých našich kolegov, ktorí už 
nie sú medzi nami. S úctou sme si spomenuli na kolegov, ktorí tragicky zahynuli pri 
leteckom nešťastí v roku 2006 počas návratu z operácie KFOR pri obci Hejce Venovali 
sme im tichú spomienku a ich pamiatku sme si uctili minútou ticha.  

 
So slávnostným príhovorom vystúpil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Jaroslav HAMÁR 
a o slovo požiadal aj ministra obrany Ľubomír GALKO.  

 
Nasledoval krst knihy o Vojenskej polícii a DVD o činnosti VP, ktoré vznikli pri tejto 
príležitosti. Krstní otcovia - minister obrany a náčelník GŠ – ranami obuškom uviedli 
publikáciu a DVD do života.  

 
Ocenenie súčasných a bývalých príslušníkov sa stalo súčasťou takýchto osláv. Vedúci 
oddelenia personálneho manažmentu vyhlásil rozkaz náčelníka GŠ o udelení medailí a 
odznakov a rozkaz o udelení medailí a plakiet riaditeľa VP.  

 
Oficiálna časť slávnostného zhromaždenia sa skončila odnesením štátnej zástavy a 
pódium patrilo folklórnemu súboru Jánošik. Po vystúpení, riaditeľ VP pozval hostí a 
vojenských policajtov do univerzálnej sály, kde bolo pripravené malé občerstvenie a kde 
sme strávili príjemný zvyšok slávnostného dňa.  



 

Oslava 20. výročia vzniku Vojenskej polície 

 

 



 

Kurz operačného plánovania na AOS Liptovský 

Mikuláš  

 

 

     V dňoch 21.2. – 25.2.2011 sa uskutočnil na AOS v Liptovskom 
Mikuláši krátkodobý odborný kurz zameraný na operačný 
plánovací postup na stupni prápor pre príslušníkov vojenskej 
polície zaradených do medzinárodného projektu MNMPBAT 
(medzinárodný prápor vojenskej polície). Uvedeného kurzu sa 
zúčastnili príslušníci participujúcich krajín – Českej Vojenskej 
Polície, Poľskej Vojenskej Polície a Slovenskej Vojenskej Polície. 
Za Slovenskú Vojenskú Políciu sa kurzu zúčastnili: mjr. Šoltýs, 
mjr. Fraňo, kpt. Nábožný, kpt. Marko, kpt. Hušek, npor. 
Hubáč, nrtm. Hanták a rtm. Lenčeš.  

     Kurz bol zameraný na zladenie operačných postupov medzi 
jednotlivými participujúcimi krajinami a orientovanie sa v 
procese plánovanie pozemných síl (britský model). Poďakovanie 
patrí riaditeľovi centra výcviku Ing. Michalovi Chlebecovi za 
ústretový prístup pri organizovaní kurzu a inštruktorom kpt. 
Martinovi Chovancovi a kpt. Michalovi Harnádkovi z ISOC za 
profesionálny a kvalifikovaný prístup v priebehu výučby celého 
kurzu.  
 



 

 

2. ročník memoriálu kpt. Ing. Igora SCIGEĽA 

 

 
      Dňa 3.marca 2011 sa v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek 

konal 2. ročník memoriálu kpt. Ing. Igora SCIGEĽA v bojovej streľbe.  
Veliteľ CVaK VP pplk. Ing. Miroslav KOVÁČIK otvoril memoriál známou frázou Igora 
Scigeľa „ Poďme na to do pichu“.  
 

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách v troch streleckých parkúroch aj s fyzickou záťažou  
- najlepšie dvojčlenné družstvo  
- a najrýchlejší strelec.  
Družstvo v zložení nrtm. Bc. Vladimír BOBUĽA a z. Ing. Miroslav NIŽNÍK zvíťazili v 
kategórii najlepšie družstvo.  
Najrýchlejším strelcom sa stal rtn. Peter TOSCANO, ktorý prevzal od veliteľa CVaK 
VP putovný pohár memoriálu kpt. Ing. Igora SCIGEĽA.  
 

      Slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdania cien sa zúčastnila aj Skupina 
doplňovania Územnej vojenskej správy Banská Bystrica, ktorá prispela cenami do 
súťaže.  
 

 
 



 

 

Príprava štábu NATO MNMPBAT začala v Poľsku 

 

 

 

 

    V termíne 14. - 18. marca 2011 sa v priestoroch odbornej 
výcvikovej školy Vojenskej polície Poľska uskutočnilo prvé 
zamestnanie štábu práporu NATO MNMPBAT, ktoré 
oficiálne odštartovalo prípravu štábu práporu vo výcvikovom 
roku 2011.  
 
Zamestnanie bolo zamerané na zladenie štábu práporu, 
ďalej na revíziu SOP práporu a ich aktualizáciu a 
identifikovanie ďalších oblastí, ktoré je nutné obsiahnuť v 
SOP. ďalej úlohou štábu práporu bolo oboznámenie sa s 
operačnou situáciou a operačným rozkazom nadriadeného 
veliteľa na výcvikový rok 2011, ktorý bol veliteľovi práporu 
odovzdaný počas zamestnania. Veliteľ práporu následne 
vykonal prvotnú analýzu obdržanej úlohy a spracoval 
požiadavku na ďalšie doplňujúce informácie.  
 
Zamestnanie úspešne odštartovalo prípravu na medzinárodné 
cvičenie vojenskej polície LIVEX "Black Bear 2011". Ďalším 
krokom k naplneniu ambície vykonať predmetné cvičenie je 
veliteľsko - štábny nácvik, ktorý prápor čaká v mesiaci 
apríl na Slovensku. Uvedené prípravy a samotné živé 
cvičenie sú prípravou na afiláciu k medzinárodnému zboru 
MNC-NE, ktorá prápor čaká v roku 2012  
 



 

Spoločný výcvik psovodov a psov za účasti príslušníka 

US ARMY 

 

 

    Dňa 7. apríla 2011 v priebehu konania spoločného výcviku psovodov a psov Vojenskej 
polície za účasti príslušníka US army vykonal Minister obrany SR Ľubomír GALKO 
návštevu oddelenia kynológie riaditeľstva Vojenskej polície pracovisko Hronsek.  
Počas návštevy bola ministrovi obrany prezentovaná činnosť a úlohy oddelenia kynológie 
a centra výcviku a kynológie Vojenskej polície v rámci rezortu obrany. Zároveň bola 
psovodmi Vojenskej polície vykonaná praktická ukážka vyhľadania výbušnín umiestnených 
vo vozidle, ukážka vyhľadania drog v uzavretých priestoroch a ukážka výcviku 
príslušníkov Vojenskej polície v sebeobrane.  

  
Výcvik s príslušníkmi US army je zameraný na precvičenie spôsobilostí psovodov a psov v 
záťažových situáciách počas nasadenia služobnej kynológie v krízových oblastiach mimo 
územia SR a vzájomná výmena praktických skúseností a nových poznatkov z oblasti 
služobnej kynológie. Predmetnú spoluprácu zabezpečil v rámci Medzinárodného 
vojenského vzdelávacieho a výcvikového programu USA (IMET) Úrad obrannej 
spolupráce US Army pri veľvyslanectve USA, ktorý spolupracuje s Vojenskou políciou od 
roku 2006.  
 
„S prístupom a vedomosťami slovenských psovodov som veľmi spokojný. Neváhal by som 
preto, keby to bolo potrebné, slúžiť spoločne s nimi. Vidieť, že sú to dobre pripravení 
profesionáli, ktorí splnia v prípade potreby svoje úlohy v operácii ISAF v Afganistane,“ 
s uznaním konštatoval 27- ročný americký seržant, rodák z južanského štátu Louisiana.  
 

 
 



 

Kynologická stáž študentov Univerzity veterinárneho 

lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

 

 

 

   Dňa 8. apríla 2011 sa 47 poslucháčov bakalárskeho 
štúdia, odbor kynológia Univerzity veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach zúčastnilo 
kynologickej stáže na oddelení kynológie riaditeľstva 
Vojenskej polície pracovisko Hronsek.  
 

    Počas stáže bola študentom prezentovaná činnosť 
oddelenia kynológie a centra výcviku a kynológie 
Vojenskej polície. Zároveň bola psovodmi Vojenskej 
polície vykonaná praktická ukážka vyhľadania výbušnín 
a praktická ukážka vyhľadania drog.  
 

 
 



 

Zasadanie náčelníkov generálnych štábov Českej 

republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska 

 

 

    V dňoch 8. a 9.apríla 2011 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo zasadanie 
náčelníkov generálnych štábov Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny 
a Slovenska.  

    Na pokojný priebeh spoločných rokovaní generála Vlastimila Piceka (Česko), 
generála Tibora Benkő (Maďarsko), generála Mieczysława Cieniucha (Poľsko), 
generála Hryhoriia Pedchenka (Ukrajina) a generála Ľubomíra Bulíka 
(Slovensko) sa podieľalo policajným zabezpečením celkom 50 vojenských 
policajtov a dvaja služobní psi, predovšetkým z Bratislavy a Banskej 
Bystrice.  

    Vojenská polícia zabezpečovala ochranu ubytovacích a rokovacích priestorov, 
ako aj osobnú bezpečnosť náčelníkov generálnych štábov počas ich presunov. 
Akcia prebehla bez rušivých momentov. 

 

 



 

Prednáška o korupcii 

 

 

        Dňa 12. apríla 2011 Riaditeľstvo Vojenskej polície Trenčín navštívil komisár 
Wolfgang LINDNER s Krajinského kriminálneho úradu Dolné Sasko, ktorý 
riaditeľovi VP a príslušníkom oddelení odhaľovania a dokumentovania trestnej 
činnosti Riaditeľstva VP a útvarov VP predstavil systém „Chránené elektronické 
oznamovanie“ prípadov korupcie a hospodárskej trestnej činnosti. Uvedený 
elektronický systém je využívaný v Nemecku už od roku 2003 a stretol sa so 
značným úspechom v odhaľovaní prípadov korupcie a hospodárskej kriminality. 
Systém garantuje, že oznamovateľ trestného činu ostane v anonymite (nie je 
možné vypátrať IP adresu PC ani identitu oznamovateľa) a po zriadení e-
mailovej stránky v uvedenom systéme, je možná spätná väzba, respektíve ďalšia 
komunikácia oznamovateľa s príslušníkmi polície bez ohrozenia anonymity 
oznamovateľa.  
 
Od roku 2003 do 2011 bolo systémom v Dolnom Sasku zaznamenaných celkom 
74 152 oznámení. V niektorých prípadoch sa jednalo o zdvojené oznámenia, 
testovacie oznámenia. Z celkového počtu bolo1345 relevantných oznámení, v 
108 prípadoch sa už pred tým konalo, v 296 prípadoch bolo vyšetrovanie 
zastavené a v 695 prípadoch boli zahájené nové trestné konania.  
 
Na podanie oznámenia v uvedenom systéme je postačujúci prístup na internet a 
oznámenia sú políciou sledované niekoľko krát denne. Pred zavedením 
elektronického systému Krajinský kriminálny úrad Dolné Sasko neobdržal ani 
jedno oznámenie o prípade korupcie alebo inej hospodárskej kriminality.  
 
Vojenská polícia bude v budúcnosti uvažovať o participácii na uvedenom 
systéme, pravdepodobne v prípade použitia systému Policajným zborom 
Slovenskej republiky, nakoľko na prevádzku, spravovanie, respektíve prenájom 
uvedeného systému sú potrebné nemalé finančné prostriedky. Vojenskej polícii 
by mohli byť po dohode s PZ SR, doručené oznámenia, týkajúce sa jej 
pôsobnosti.  
 

•  

 



 

Návšteva štátneho tajomníka ministerstva obrany 

Slovenskej republiky 

 
 

      Riaditeľstvo Vojenskej polície a jeho príslušníkov navštívil vo štvrtok 28. apríla 2011 
štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky Róbert Ondrejcsák. 

      Na brífingu ho plukovník Jaroslav HAMÁR, riaditeľ VP, oboznámil s poslaním, s 
určením a úlohami Vojenskej polície a s aktuálnym dianím v súvislosti s blížiacim sa 
nasadením Vojenskej polície na cvičení BLACK BEAR 2011, ktoré sa bude konať vo 
Vojenskom priestore vojenského obvodu Lešť.  
 

      Pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Vojenskej polície bola štátnemu tajomníkovi 
odovzdaná pamätná medaila riaditeľa Vojenskej polície, tiež nová publikácia o Vojenskej 
polícii a propagačné CD, ktoré boli vydané pri tejto príležitosti, a ktoré mapujú vznik, 
činorodú prácu ľudí, dosiahnuté výsledky a celospoločenský prospech Vojenskej polície.  
 

 

 



 

Víťazstvo P. Jambora na majstrovstvách Slovenska 

silných mužov 

 

 

    Náš kolega, kamarát nrtm. Pavol JAMBOR sa v nedeľu 1. mája v Malackách zúčastnil Majstrovstiev 
Slovenska silných mužov a na futbalovom ihrisku v areáli Zámockého parku, za účasti troch tisícok 
divákov sa triumfálne postavil na najvyšší piedestál po ôsmych rokoch.  

   
Na stupňoch víťazov v tejto súťaži stál v rokoch 1999, 2001 ,2002 a tak teraz získal už svoj štvrtý 
titul národného šampióna. Ako všetci dobre vieme, jeho cesta za víťazstvami bola tŕnistá. Závažné 
zranenie (v roku 2003), kedy bol na vrchole síl, si vyžiadalo dlhé mesiace zotavovania a 
rekonvalescencie.  

 
Nechýbalo veľa a na túto súťaž takmer ani nenastúpil. Ako sa sám vyjadril: „Desať dní pred 
šampionátom som si natrhol biceps. Myslel som si, že sa tým sezóna pre mňa nadobro skončila. Zabrali 
však obstreky od MUDr. Jozefa Gabrhela, ktoré ma, takpovediac, vrátili do hry,“ pochválil Pavol 
známeho trenčianskeho lekára. Mimochodom, staršieho brata hlavného organizátora vydareného 
podujatia Milana Gabrhela.  
Zranená paža aj tak obmedzovala a nedovolila mu zabrať naplno. „Asi najviac mi to vadilo pri dvíhaní 
140-kilovej klady zo zeme nad hlavu. Výraz od hrudníka bol v poriadku, no premiestnenie bolelo ako 
ďas,“ povzdychol si aktuálny silácky šampión. Aj preto sa v úvodnom teste sily siláckeho päťboja držal 
späť a uspokojil sa s dvoma platnými pokusmi, hoci na tréningu ich v časovom limite 60 sekúnd zvláda 
päť.  

 



 

Vojenský čin roka 2010 

 

 

       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyhodnotilo dňa 6. mája 2011 v priestoroch Posádkového klubu v 
Trenčíne anketu Vojenský čin roka 2010. Nominácie na túto spoločenskú akciu boli rozdelené do kategórií 
priateľ armády, pomoc verejnosti a záchrana života. Príslušníci Vojenskej polície boli nominovaní v 
kategóriách pomoc verejnosti a záchrana života.  

 
V prvej menovanej bol nominovaný príslušník Útvaru VP v Topoľčanoch rtn. Jozef Kucej, ktorý vo svojom 
osobnom voľne, keď bol na prechádzke so svojou maloletou dcérou pri obchodnom stredisku v Seredi, 
započul krik neznámej ženy o pomoc a následne zbadal utekajúcu osobu s dámskou kabelkou v rukách. Keďže 
nikto s prítomných nereagoval na vzniknutú situáciu neváhal a sám sa rozhodol prenasledovať neznámu 
utekajúcu osobu, pričom svoju maloletú dcéru prenechal okolostojacim osobám. Po krátkom prenasledovaní 
neznámej osoby sa mu ju podarilo dostihnúť a dámsku kabelku jej odobrať ale nepodarilo sa mu ju zadržať. 
Po zhodnotení situácie sa rozhodol vrátiť k svojej maloletej dcére a kabelku vrátiť majiteľke aj s 
odcudzenou finančnou hotovosťou a dokladmi. V súčinnosti s mestskou políciou sa mu podarilo identifikovať 
páchateľa, ktorého následne príslušníci mestskej polície zadržali.  

 
V druhej kategórii boli nominovaní príslušníci Centra výcviku a kynológie Vlkanová a Útvaru VP v Topoľčanoch, 
ktorí zasahovali pri dopravnej nehode za obcou Jabloňové, počas návratu zo služobnej cesty. Vodič osobného 
auta, v ktorom sa viezli tri osoby, nezvládol riadenie a následne vozidlo havarovalo. Vojenskí policajti prišli k 
inkriminovanému miestu prví, účastníkov dopravnej nehody vybrali z havarovaného auta, poskytli zraneným 
prvú pomoc, zaistili miesto nehody, riadili premávku na komunikácii a privolali záchranárov, hasičov a 
príslušníkov policajného zboru. Po ich príchode na miesto dopravnej nehody svoju činnosť ukončili a 
pokračovali v návrate domov. Včasným zásahom pomohli havarovanej posádke vo vozidle a tým prispeli k 
záchrane ich životov. Na zásahu sa podieľali – kpt. Peter Puskajler, nrtm. Eduard Kotian, nrtm. Vladimír 
Bobuľa, nrtm. Peter Belák, rtm. Stanislav Vaňo, rtm. Jozef Kmeť, rtn. Miroslav Krištof, rtn. Ivan Mančuška, 
rtn. Ladislav Kováč, rtn. Martin Lehotský, čat. Roman Kozár a čat. Marek Guričan.  

 
Víťazov vo vyhlásených kategóriách ocenili najvyšší predstavitelia rezortu obrany. I keď vo výsledkoch 
ankety v jednotlivých kategóriách neboli vyhlásení Vojenskí policajti za víťazov, určite im patrí vďaka za 
poskytnutú pomocnú ruku a ich príkladné konanie v zložitých životných situáciách.  
 

 

 



 

 

Vojenský čin roka 2010 

 

 



 

Služobný pes LYON sa zúčastnil VI. Majstrovstiev 

ZVJS v Santovke 

 

 
    V dňoch 2.5. - 6.5.2011 sa príslušník nrtm. Peter Smädo z Centra výcviku a kynológie 

Vlkanová - Hronsek so služobným psom LYON na detekciu drog sa zúčastnil VI. 
Majstrovstiev ZVJS v Santovke.  

    Uvedená súťaž bola na profesionálnej úrovni, čo nasvedčuje medzinárodná účasť z 
Českej republiky a Maďarskej republiky. Príslušníci Vojenskej polície sa zúčastnili po 
prvý krát a výkony nášho štvornohého reprezentanta boli na úrovni ostatných 
súťažiacich, aj, keď sme neosadili prvé miesta. 

 

 



 

Veliteľsko-štábne cvičenie Mnohonárodného práporu 

vojenskej polície 

 

 
    V dňoch 9.-13. mája 2011 sa v priestoroch Centra simulačných technológií (CST) 

Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši koná 
medzinárodný veliteľsko-štábny nácvik (CAX) s využitím simulačných technológií „LITTLE 
BEAR 11-2“.  
 
Úlohou uvedeného cvičenia je realizovať riadenie cvičenia Mnohonárodného práporu 
vojenskej polície (MNMPBAT) a preveriť schopnosti vyčlenených príslušníkov práporu 
riadiť a vykonať CAX v určenom termíne v priestoroch CST v Liptovskom Mikuláši.  
 
Cvičenia sa zúčastňujú príslušníci MNMPBAT z Poľska, Chorvátska, Česka a Slovenska v 
celkovom počte 67 osôb.  
 
 



 

Veliteľsko-štábne cvičenie Mnohonárodného práporu 

vojenskej polície. Deň druhý 

 

 

    V utorok 10. mája 2011 po úvodnom briefingu riaditeľa cvičenia (EXDIR) plk. Víta 
Gabrhela a príhovore prorektora Doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. príslušníci MNMPBAT 
zahájili cvičenie na pracoviskách simuláciou jednotlivých udalostí.  
 
Základnou úlohou dňa bola simulácia na nasledovnú tému: Na základe požiadavky šéfa 
miestnej polície, zajatie a predvedenie drogového dílera na lokálnu policajnú stanicu. 
V tejto simulácii boli zakomponované i ďalšie čiastkové incidenty a činnosti pre 
cvičiacich, ktoré mali preveriť riadiace schopnosti veliteľa, príslušníkov štábu a 
veliteľov jednotiek práporu. Každá činnosť, ktorú príslušníci práporu počas riešenia 
simulácie realizovali, bola pod prísnym dohľadom rozhodcov.  
 
V závere dňa EXDIR vykonal briefing zameraný na vyhodnotenie realizovaných 
opatrení a činností veliteľom práporu, štábom a veliteľmi čiat na simulované situácie. 
Najdôležitejšie informácie pre cvičiacich príslušníkov práporu poskytli rozhodcovia, 
ktorí tieto opatrenia a činnosti vyhodnotili.  
 
V tejto simulácii boli zakomponované i ďalšie čiastkové incidenty a činnosti pre 
cvičiacich, ktoré mali preveriť riadiace schopnosti veliteľa, príslušníkov štábu a 
veliteľov jednotiek práporu.  
 

  
 



 

Veliteľsko-štábne cvičenie Mnohonárodného práporu 

vojenskej polície. Deň tretí 

 

 

    Tento deň otvoril krátkym ranným briefingom EXDIR, na ktorom odzneli základné 
informácie o očakávaných udalostiach v simulovanom prostredí.  
 
Témou dňa bola nasledovná udalosť. V meste bude prebiehať referendum miestnych 
obyvateľov a MNMPBAT bol požiadaný o policajné zabezpečenie a dohľad nad jeho 
pokojným priebehom. V simulácii boli ďalej precvičované rôzne udalosti, ktoré by mohli 
narušiť pokojný priebeh referenda, prípadne pokusy o jeho zmarenie (pokus o voľbu bez 
ID karty, opakovanú voľbu, voľbu pod vplyvom omamných látok, účasť hľadanej osoby 
na voľbe, pokus o samovražedný útok, napadnutie kontrolného bodu a následný útek 
útočníkov). Po ukončení referenda mal MNMPBAT zabezpečiť transport hlasovacích 
lístkov volebnej komisii. Počas plnenia tejto úlohy došlo k napadnutiu základne 
ozbrojencami, ktorí vypálili dve strely z mínometu do priestoru základne. Tak ako 
predchádzajúci deň všetky činnosti sledovali určení rozhodcovia, či reakcie práporu na 
vzniknuté situácie boli v súlade so stanovenými úlohami.  
 
V závere dňa opäť patril rozhodcom a ich vyhodnoteniu činností, ktoré prápor realizoval 
pri riešení určených úloh.  
 

 

 



 

Veliteľsko-štábne cvičenie Mnohonárodného práporu 

vojenskej polície. Deň štvrtý. 

 

 
    Tak ako v predchádzajúcich dňoch, výcvikový deň začal ranným briefingom EXDIR. 

Cvičiacich príslušníkov čakalo posledné predpoludnie v simulovanom prostredí centra 
simulačných technológií (CST). Precvičovanie jednotlivých udalostí, ktoré príslušníci 
MNMPBAT vykonávali, by sa nezaobišlo bez aktívnej podpory operátorov z CST. Vďaka 
nim mohli byť realizované úlohy počas jednotlivých dní veliteľsko-štábneho cvičenia.  
 
Poslednou témou v simulovanom prostredí bola ochrana a sprevádzanie logistického 
konvoja. Počas vykonávania stanovenej úlohy, došlo k pokusu o zablokovanie cesty, po 
ktorej sa konvoj presúval do cieľového miesta. Ozbrojenci uskutočnili ďalšie dva útoky – 
jeden na logistický konvoj za použitia RPG a druhý útok bol smerovaný opäť do 
priestorov základne streľbou z mínometu.  
 
Obedom sa cvičenie v simulovanom prostredí ukončilo. K slovu sa opäť dostali 
rozhodcovia so svojím vyhodnotením precvičovaných tém a cvičiacich, či ich rozhodnutia 
a postupy pri riešení modelových situácií splnili stanovené kritériá.  
 

 
 



 

Cvičenie jednotky Vojenskej polície v Hohenfels, 

Nemecko 

 

 

      V rámci ponuky zo strany US Army sa uskutoční cvičenie v Joint 
Multinational Readiness Center (JMRC) v nemeckom Hohenfels (Training 
Area), v termíne 23. mája – 8. júna 2011 za účasti príslušníkov Vojenskej 
polície. Cvičenie sa uskutoční v súčinnosti s príslušníkmi US Army a 
príslušníkmi ozbrojených síl Holandska v priestore JMRC v Hohenfels, 
Nemecko.  
 
Jednotka Vojenskej polície je vytvorená ako organická jednotka:  
- veliteľ jednotky,  
- velenie roty, tri čaty vojenskej polície,  
- celkový počet jednotky je 80 príslušníkov Vojenskej polície.  

 
Jednotka je zložená zo skupín pre riešenie krízových situácií ÚVP Banská 
Bystrica, Prešov a Topoľčany. Dňa 22. mája 2011 prebehla príprava 
jednotky v CVaK VP Vlkanová za riadenia 1. zástupcu riaditeľa Vojenskej 
polície plk. Ing. Víta Gabrhela s hlavným zameraním na poučenie a preverenie 
pripravenosti jednotky pred odchodom na cvičenie. Následne v pondelok 23. 
mája 2011 o 7,30 hod. jednotka zahájila presun do výcvikového priestoru 
JMRC v Hohenfels.  
 

 
 



 

Lurdy - 53. medzinárodná vojenská púť príslušníkov 

ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej 

republiky 

 

 

    Francúzke Lurdy sa stali od 20. mája do 22. mája 2011 dejiskom 53. 
medzinárodnej vojenskej púte príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky. Účastníkmi tejto púte sa stali aj vojenskí 
policajti v zložení - bývalý príslušník ÚVP Bratislava mjr. v. v. Ing. Milan 
Drgoň, príslušníčka Centra výcviku a kynológie VP Vlkanová-Hronsek rtn. 
Adriana Novotná a čat. Ján Onďák z ÚVP Prešov.  
 
Vojenskí policajti vznášali svoje modlitby - za rodinu a priateľov, za kolegov 
v zahraničných misiách, za chorých ale aj zdravých. Počas návštevy na 
tomto pútnickom mieste sa pohybovali výlučne vo vojenskej rovnošate a tak 
dôstojne reprezentovali Vojenskú políciu Slovenskej republiky. Rozdávali 
upomienkové predmety príslušníkom iných armád sveta a taktiež aj detským 
návštevníkom, ktorým neraz vyčarili úsmev na tvári. Atmosféra a pocit 
spolupatričnosti pútnikov z rôznych krajín sveta na tomto mieste tak úžasná, 
že sa to nedá ani opísať, treba to zažiť!  
 

 
 



 

Strelecká súťaž veliteľa Čestnej stráže prezidenta 

Slovenskej republiky. 

 

 

     Dňa 26. mája 2011 sa príslušníci Útvaru Vojenskej polície (ÚVP) 
Bratislava zúčastnili na 12. ročníku streleckej súťaže veliteľa 
Čestnej stráže prezidenta Slovenskej Republiky (ČS PSR), na ktorú 
dostali pozvanie od veliteľa ČS PSR plk. Ing. Miroslava Ištvána. 
Súťaž bola organizovaná vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký 
Vrch a súťažilo sa v streľbe z krátkych a dlhých guľových zbraní.  
 
Družstvo ÚVP Bratislava reprezentovalo Vojenskú políciu pod vedením 
veliteľa útvaru pplk. Ing. Ľuboša Murčeka a jeho zloženie bolo 
nasledovné - kpt. Ing. Ladislav Ódor, npor. Ing. Peter Lastič, por. 
JUDr. Jozef Boledovič, por. Ing. Róbert Beták, rtm. Jozef 
Suchovský a rtm. Miloslav Balogh.  
 
Za ÚVP Bratislava sa umiestnil por. JUDr. Jozef Boledovič na 
druhom mieste v streľbe z Pi.vz.82.  
Gratulujeme!  
 

 
 



 

Škola šmyku 

 

 

    Dňa 16. mája 2011 sa stretlo 57 vojenských policajtov zo Slovenska v Orechovej - 
Potôni na „ŠKOLE ŠMYKU“. Za účelom zlepšenia spolupráce medzi Vojenskou políciou a 
inými medzirezortnými bezpečnostnými zložkami bol na tento deň prizvaný dokopy tucet 
kolegov z Policajného zboru Banská Bystrica, Hasičského záchranného zboru Banská 
Bystrica a Zbor väzenskej a justičnej stráže Banská Bystrica..  
 
Pod vedením kpt. Mgr. Petra Puskajlera z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície 
Vlkanová- Hronsek bol pripravený už spomínaný výcvik. Počas dňa sa jazdilo na špeciálne 
upravených plochách, ktoré simulujú mokrú vozovku alebo poľadovicu.  
Opakovanie je matkou múdrosti a preto činnosť na cvičisku, každý pohyb volantom, 
pridanie plynu či brzdenie, reakčný čas a správnosť úkonov, to všetko je veľmi dôležité.  
Základným zmyslom tohto výcviku je - jazdiť bezpečne, predvídať a zvládnuť šmyk. To 
je to najdôležitejšie! Výsledkom toho všetkého je, aby vodiči predvídavosťou možno aj 
zachraňovali životy, minimalizovať materiálne škody a zvládali situácie na cestách.  
 
Ako sa hovorí „je omnoho lepšie vyskúšať si správanie sa vozidla v extrémnych 
podmienkach, pri rôznych rýchlostiach a v rôznych situáciách, ako o tom sto krát 
počuť“.  
Všetci zúčastnení si tento dril veľmi pochvaľovali. Ako sa mnohí vyjadrili: „Jazdiť s 
väčším pocitom istoty a dokázať ovládať svoje či už služobné alebo súkromné vozidlo v 
sťažených klimatických podmienkach a v krízových situáciách, je veľmi prospešné.“  
 

 
 



 

Deň detí s ozbrojenými silami v Čadci 

 

 
   V sobotu 4. júna 2011 na futbalovom štadióne 

v Čadci pripravili ozbrojené sily Slovenskej 
republiky, v spolupráci s ďalšími zložkami, 
celodenný program pre deti pri príležitosti ich 
sviatku – dňa detí. Za účasti najvyšších 
predstaviteľov rezortu Ministerstva obrany 
a náčelníka Generálneho štábu OS SR boli pre 
deti pripravené rôzne statické a dynamické 
ukážky z vojenského prostredia. 

    Tejto akcie sa samozrejme zúčastnili aj 
príslušníci Vojenskej polície, zastúpené 
vojenskými policajtmi z Útvaru Vojenskej 
polície Banská Bystrica. Deti mohli vidieť a aj 
sa posadiť do vozidiel, ktoré používajú 
vojenskí policajti pri výkone služby. Najväčším 
lákadlom pre deti bola možnosť sadnúť si do 
auta na miesto vodiča a pustiť sirénu 
a majáky. Deti mali možnosť zhliadnuť 
výzbroj a výstroj používané Vojenskou políciou 
a mohli vidieť aj dynamické ukážky činnosti 
Vojenskej polície za použitia služobných psov 
a psovodov. 

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

 
 



 

Spoločný výcvik vo výcvikovom priestore Hohenfels  

Nemecko 

 

 

    V dňoch 23. mája až 8.júna 2011 sa príslušníci VP v sile roty 
(80 PAX) zúčastnili spoločného cvičenia v JMRC Hohenfels, 
Nemecko, kde sa pripravovali OMLT a POMLT tímy pred 
nasadením do misie ISAF.  

       Pre Vojenskú políciu to bolo prvé väčšie spoločné nasadenie 
príslušníkov Skupín pre riešenie krízových situácii (SkRKS) 
z útvarov VP Prešov, Banská Bystrica, Topoľčany pod 
jednotným velením v zahraničí a zároveň veľmi užitočná 
skúsenosť pre ďalšie plány a možnosti použitia a nasadenia 
príslušníkov VP v operácii ISAF. Cvičenia sa zúčastnilo 1 900 
vojakov z 9 krajín (USA, Nemecko, Francúzsko, 
Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Albánsko 
a Slovensko).  Cieľom bolo preveriť schopnosti a pripravenosť 
tímov OMLT a POMLT riadiť a mentorovať Afganské ozbrojené 
zložky za účelom úplného odovzdania velenia pre naplnenie 
funkcii štátu. 

 



 
Výcvik vedenia vozidiel Aligátor 

 

 

    V dňoch 6. – 10. 6. 2011 sa vo výcvikových priestoroch Centra výcviku 
a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek v rámci rozvoja 
spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky uskutočnil výcvik 
vedenia vozidiel Aligátor 4 x 4 VPC pre 7 príslušníkov VÚ 1471 
Hlohovec.  

 
Počas výcviku sa nrtm. Eduard Kotian ako certifikovaný inštruktor 
oprávnený vykonávať výcvik vodičov tohto typu vozidiel sústredil na 
správny spôsob vedenia, obsluhu a údržbu vozidla s dôrazom na 
zdokonalenie a upevnenie získaných návykov a zručností teoretického 
aj praktického charakteru. Na praktickom zamestnaní boli riešené 
konkrétne situácie, s ktorými sa účastníci výcviku môžu stretnúť pri 
reálnom používaní vozidla.  

        Dňa 7. 6. 2011 navštívil Centrum výcviku a kynológie Vojenskej 
polície aj veliteľ VÚ 1471 Hlohovec pplk. Ing. Ferdinand MURÍŇ, 
PhD., ktorému boli poskytnuté informácie o prebiehajúcom výcviku a 
jeho obsahu v zmysle študijného programu na tento typ výcviku. pplk. 
Muríň vyjadril spokojnosť s úrovňou výcviku a ocenil prístup 
inštruktora, ktorý frekventantom odovzdal množstvo cenných 
praktických skúseností.  
 

 

 


