
Slávnostný nástup Vojenskej polície  

 

 

      Dňa 20. januára 2010 sa v priestoroch Kultúrneho a metodického centra v 
Trenčíne uskutočnil Slávnostný nástup príslušníkov Vojenskej polície. V prvej 
časti Slávnostného nástupu si zúčastnení pripomenuli symbolickou minútou 
ticha pamiatku na príslušníkov VP a ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
ktorí tragicky zahynuli pred štyrmi rokmi pri leteckej havárii neďaleko obce 
Hejce.  

        V nasledujúcej časti sa riaditeľ Vojenskej polície plk. Mgr. Milan 
Mezovský prihovoril profesionálnym vojakom a zamestnancom pri príležitosti 
19. výročia vzniku Vojenskej polície, ktoré sa datuje k 21. januáru 1991. 
Historicky prvýkrát udelil medaile Vojenskej polície I., II. a III. stupňa 
príslušníkom Vojenskej polície za dlhoročnú svedomitú a náročnú službu vo 
Vojenskej polícii. Medzi ocenenými boli príslušníci zo všetkých podriadených 
útvarov a Riaditeľstva VP.  



 
Kurzy  

 
 

   V dňoch 18.1. – 19.2.2010 v Centre výcviku a kynológie VP 
Vlkanová – Hronsek boli vykonané základný kurz pre jedného 
príslušníka VP a zdokonaľovací kurz pre 14 príslušníkov VP. Kurzy 
boli ukončené dňa 19.2.2010 záverečnými skúškami pred komisiou, 
ktorej predsedom bol zástupca riaditeľa VP plk. Ing. Vladimír 
JURKAS. Všetci frekventanti v záverečnom preskúšaní boli úspešní. 
Zároveň boli traja z nich povýšení do vyššej hodnosti.  

 
 



 
Spolupráca OOaDTČ ÚVP Topoľčany so Železničnou 

políciou SR  
 

 
   Na základe požiadavky Generálneho riaditeľa Železničnej polície gen. JUDr. Tibora 
Gaplovského dňa 10. februára 2010 v priestoroch budovy generálneho riaditeľstva ŽP SR v 
Bratislave vykonali príslušníci OOaDTČ ÚVP Topoľčany mjr. JUDr. Patrik Šantora, kpt. 
Mgr. Miroslav GAŽO a kpt. Ing. Peter ROCHOVSKÝ inštruktážno-metodické zamestnanie 
pre príslušníkov ŽP SR z odborov vyšetrovania a operatívy, poriadkovej polície a materiálneho 
manažmentu. Príslušníci OOaDTČ prezentovali skúseností s detekčnými prostriedkami na 
indikáciu drog pomocou narkotesteru NARCOPOUCH a systému DRUGWIPE II., ktorý 
umožňuje detekciu užitia alebo manipulácie s drogou z povrchu tela, v pote a slinách, v 
telesných tekutinách, v batožine, na osobných predmetoch a v odkladacích priestoroch.  

         Súčasne bola príslušníkom ŽP SR pomocou fotografií a videa vykonaná prezentácia symbolík 
a protiprávnych konaní prívržencov extrémistických skupín. Výsledkom nadviazanej spolupráce 
bola priamo na mieste vznesená požiadavka zástupcov generálneho riaditeľstva ŽP SR na 
vykonanie metodického zamestnania v oblasti boja proti drogám a extrémizmu na 
celoslovenskom aktíve ŽP SR, kde chcú pozvať ako lektorov príslušníkov OOaDTČ ÚVP 
Topoľčany.  

 



 

Ocenenie príslušníka Útvaru Vojenskej polície z 

Topoľčian  

 

 
     Riaditeľ Vojenskej polície plk. Mgr. Milan 

MEZOVSKÝ dňa 31. marca 2010 na 
zasadaní Vojenskej rady za účasti 
hlavných funkcionárov Vojenskej polície vo 
Vlkanovej udelil príslušníkovi Útvaru VP 
Topoľčany rtn. Milošovi KUCEJOVI 
písomnú pochvalu za záslužný čin. 
Menovaný príslušník Útvaru VP Topoľčany 
v čase svojho osobného voľna 
prenasledoval páchateľa, ktorý odcudzil 
zamestnankyni predajného stánku dámsku 
kabelku s osobnými dokladmi a finančnou 
hotovosťou, tohto dostihol a kabelku mu 
odobral. I keď páchateľ utiekol, na 
základe jeho popisu, bol páchateľ krádeže 
zadržaný hliadkou Mestskej polície a 
kabelka s celým obsahom bola vrátená 
poškodenej zamestnankyni. Záverom 
možnom skonštatovať, že iba vďaka 
rýchlemu a rozhodnému jednaniu rtn. 
Miloša KUCEJA nedošlo k žiadnej škode 
na majetku a zadržaniu páchateľa 
uvedeného skutku.  
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Strelecká príprava príslušníkov 
riaditeľstva Vojenskej polície  

 
    Dňa 14. apríla 2010 v 

priestoroch strelnice Centra 
výcviku a kynológie v Hronseku 
vykonali príslušníci riaditeľstva 
Vojenskej polície a hlavní 
funkcionári Vojenskej polície 
streleckú prípravu v streľbe zo 
Sa vz. 58 a Sa HK UMP 9mm.  

 
 



Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2010  
 

   V dňoch 4.-7. mája 2010 sa v priestoroch 
výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnil 
medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2010. 
Medzi 235 vystavovateľmi z 24 krajín sa prezentovalo 
aj ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktorej 
súčasťou bola aj expozícia Vojenskej polície. Medzi 
vystavovanou výzbrojou si návštevníci veľtrhu mali 
možnosť pozrieť automobilovú techniku (Škoda 
Octávia v policajnom prevedení, Mercedes Benz 280 
CDI v policajnom prevedení), zbrane v používaní 
Vojenskej polície (Pi CZ vz. 75 D COMPACT cal. 9 
mm, Sa HK UMP SD cal. 9 mm, odstreľovacie pušky 
AW MP 308 WIN a AW 50-F MK2, granátomet HK 
69, cvičná airsoftová zbraň HK 473), rôzne druhy 
súprav na zaisťovanie miesta činu, miesta dopravnej 
nehody, zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu, 
detektor kovov a ďalšie špeciálne prostriedky. 
Súčasťou výstavy boli aj dynamické ukážky z činnosti 
ozbrojených síl SR a Vojenskej polície. Príslušníci 
Útvaru VP Topoľčany a Centra výcviku a kynológie 
vykonali ukážku prenasledovania a zadržania 
páchateľov s použitím služobného psa spojenú s 
kontrolou vozidla na prítomnosť omamných látok a 
ukážku ochrany VIP osoby v konfliktnej zóne. 
Expozíciu Vojenskej polície navštívil minister obrany 
SR Jaroslav Baška, štátny tajomník ministerstva 
obrany SR Daniel Duchoň, zástupca náčelníka 
generálneho štábu OS SR generál Peter Gajdoš, 
náčelník Vojenskej polície Českej republiky  

 
 



Víťazstvo na Majstrovstvách OS SR v cezpoľnom behu  

 
   V dňoch 6. – 7. mája 2010 sa uskutočnili 

Majstrovstvá OS SR v cezpoľnom behu 
profesionálnych vojakov v priestoroch 
Vojenskej zotavovne Smrekovica. Víťazstvom 
na tratiach v dĺžke 4 km a 8 km sa môže 
pochváliť príslušník Útvaru Vojenskej polície 
Banská Bystrica kpt. Ing. Jozef PIŠTA. 
Riaditeľ Vojenskej polície ocenil jeho 
dosiahnuté výsledky a za vzornú reprezentáciu 
mu osobne zablahoželal a udelil ďakovný list. 
K blahoželaniu sa pripájajú aj kolegovia z 
Vojenskej polície. Gratulujeme.  

 
 



 

Pomoc príslušníkov Útvaru Vojenskej polície z 

Topoľčian a Centra výcviku a kynológie Vojenskej 

polície Vlkanová pri dopravnej nehode.  

 

 

 

 

 

     Dňa 14.5.2010 v čase o 14,10 hod. za obcou Jablonové, pri návrate 
z ukážok na Tureckom vrchu, príslušníci skupiny pre riešenie 
krízových situácii ÚVP Topoľčany a CVAK Vlkanová poskytli prvú 
pomoc pri dopravnej nehode trom civilným osobám, ktorý so svojím 
vozidlom Renault Megane prešli do protismeru a následne sa s 
vozidlom niekoľkokrát prevrátili. Pri nehode osoby utrpeli 
pomliaždeniny, rezné zranenia a boli v šoku. Osobám bola poskytnutá 
prvá pomoc, privolaná polícia, záchranná služba a hasiči. Na 
havarovanom vozidle bol odpojený akumulátor. Počas poskytovania 
prvej pomoci bola tiež v úseku havárie príslušníkmi VP riadená 
premávka. Záverom možnom skonštatovať, že vďaka rýchlemu a 
rozhodnému jednaniu príslušníkov ÚVP Topoľčany a CVaK VP 
Vlkanová, ktorí prišli k dopravnej nehode ako prví, nedošlo k 
vážnejšej ujme na zdraví účastníkov dopravnej nehody.  

 
 



 
Účasť Vojenskej polície na Medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Prevencia kriminality- výzva spoločnosti“. 

 

  

       Vojenská polícia obdržala 
pozvánku od Akadémie 
policajného zboru v Bratislave, 
Rady vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality a 
Prezídia Policajného zboru k 
účasti na Medzinárodnej 
vedeckej konferencii „Prevencia 
kriminality - výzva spoločnosti“ 
konanej pod záštitou 
podpredsedu vlády SR, ministra 
vnútra SR a predsedu Rady 
vlády pre prevenciu kriminality 
Róberta KALIŇÁKA, ktorá sa 
konala dňa 22. apríla 2010 v 
Aule Akadémie Policajného zboru 
v Bratislave. Za Vojenskú políciu 
sa konferencie zúčastnili mjr. 
Mgr. Milan CEROVSKÝ z 
oddelenia odhaľovania a 
dokumentovania trestnej činnosti 
analýz a prevencie kriminality 
Riaditeľstva Vojenskej polície 
Trenčín, mjr. JUDr. Patrik 
ŠANTORA a kpt. Mgr. Miroslav 
GAŽO z oddelenia odhaľovania a 
dokumentovania trestnej činnosti 
Útvaru Vojenskej polície 
Topoľčany. V úvode konferencie 
tajomník Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality Ing. Jozef 
HALCIN odprezentoval vývoj 
kriminality v čase hospodárskej 
krízy a poukázal na priamu 
úmeru nárastu kriminality a 
nárastu nezamestnanosti. 

 

V ďalšej časti konferencie boli 
prednesené projekty jednotlivých 
riaditeľstiev PZ SR, Železničnej 
polície SR, SOŠ PZ v Košiciach, 
Prezídia HaZZ, STU Bratislava a v 
neposlednom rade aj vystúpenia 
odborníkov z katedry kriminológie 
Akadémie PZ Bratislava. Keďže 
konferencia mala medzinárodný 
štatút svoje projekty predniesli aj 
zahraničných účastníci, zástupcovia 
Akadémie Policajného zboru Českej 
republiky, zástupcovia vysokých škôl 
Poľskej republiky, Mestskej polície 
v Gliwiciach (Poľsko) a zástupca 
Regionálneho riaditeľstva polície v 
Katoviciach. Konferencia prispela k 
výmene skúseností pri realizácií 
aktivít prevencie kriminality ako aj 
získaniu poznatkov od zahraničných 
partnerov pri realizácií ich 
projektov. V pred sále auly 
pripravili príslušníci ÚVP Topoľčany 
pútavú prezentáciu materiálov 
používaných v rámci profylaktických 
činností. Do zborníku, ktorý bude 
publikovaný z tejto konferencie 
prispel aj mjr. ŠANTORA 
príspevkom pod názvom „Prevencia 
kriminality detí a mládeže v praxi z 
pohľadu skúseností orgánov 
Vojenskej polície“.  
 

 



 
Návšteva príslušníkov Vojenskej polície v 

operácii ISAF.  
      Dňa 24. mája 2010 navštívil príslušníkov Vojenskej polície v operácii ISAF v 

základni KAF minister obrany SR spolu s delegáciou, súčasťou ktorej bol aj riaditeľ 
Vojenskej polície plk. Mgr. Milan MEZOVSKÝ. Po vykonaní bezpečnostného 
brífingu a oboznámení sa s úlohami príslušníkov slovenského kontingentu pôsobiacich 
na jeden z najväčších základní NATO na svete sa riaditeľ VP stretol s COM KAF 
HQ a COM RC(S)a s príslušníkmi VP. Taktiež sa oboznámil s praktickou činnosťou 
príslušníkov VP a ich metodickými postupmi pri výkone služby na ECP 3, kde pôsobia 
od decembra 2009 pod velením kpt. Ing. Martina MARKA a úlohami a pôsobnosťou 
príslušníka VP v rámci NSE jednotky ISAF.  

  
 



 
Strelecká príprava príslušníkov 
riaditeľstva Vojenskej polície.  

 
 

 
   Dňa 26. mája 2010 v priestoroch strelnice Centra výcviku a kynológie v 
Hronseku vykonali príslušníci riaditeľstva Vojenskej polície streleckú 
prípravu v streľbe zo Sa vz. 58, Sa HK UMP 9mm a univerzálneho 
guľometu UG vz. 59L.  

 
 



 
Oficiálna návšteva ministra obrany SR 

na riaditeľstve Vojenskej polície.  
 
 

 
   Dňa 31. mája 2010 v rámci pracovného programu navštívil 
minister obrany SR Jaroslav BAŠKA riaditeľstvo Vojenskej polície. 
Riaditeľ odboru policajného výkonu pplk. Vít GABRHEL za účasti 
hlavných funkcionárov VP oboznámil ministra obrany SR s hlavnými 
úlohami Vojenskej polície. Počas prezentácie informoval o úlohách 
plnených Vojenskou políciou za obdobie január 2009 až máj 2010 a 
úlohách, ktoré bude plniť Vojenská polícia v nasledovnom období. V 
závere pracovného stretnutia minister obrany poďakoval príslušníkom 
Vojenskej polície za príkladné plnenie stanovených úloh.  

 
 



Kondičná príprava psovodov.  

 
      Vo Vojenskom školiacom zariadení STRÁŽIŠTĚ bola pod vedením mjr. Ing. Pavla 

VALČUHU, z Hlavného veliteľstva VP PRAHA a hlavného kynológa VP Českej republiky 
por. Bc. Lukáša ŠVECA, v dňoch 7. – 11. júna 2010 vykonaná kondičná príprava 
psovodov VP Českej republiky a služobných psov špecialistov na detekciu výbušnín a 
OPL. Pod vedením vedúceho oddelenia kynológie riaditeľstva VP Bc. Ivana 
LAKOMČÍKA sa podujatia zúčastnili aj príslušníci VP Slovenskej republiky, nrtm. 
Juraj Belko z oddelenia kynológie riaditeľstva VP a nrtm. Ladislav KOŠTRNA z 
útvaru VP Bratislava. Kondičná príprava bola zameraná na plnenie konkrétnych úloh, 
ktoré vychádzali zo skúseností získaných v praxi, z plnenia stanovených úloh na území 
Českej republiky ako aj z nasadzovania psov v misiách mimo územia Českej republiky. 
V priebehu výcviku boli do akcií nasadené a použité rôzne druhy plemien psov s 
ktorými VP ČR dosahuje úspešné výsledky pri plnení úloh. Počas návštevy 
Veterinárnej základne v CHOTYNĚ sa príslušníci VP SR zoznámili s priestormi 
ustajnenia, výcviku a veterinárneho zabezpečenie služobných psov. Počas vzájomnej 
diskusie sa preberali témy týkajúce sa najmä problematiky spojenej s výcvikom a 
použitím služobných psov v podmienkach Vojenskej polície oboch krajín.  

 
 



Deň polície s deťmi.  

    Stredná odborná škola PZ v Bratislave – Devínskej Novej Vsi 
dňa 10.6.2010 organizovala Deň polície s deťmi, na ktorom 
svojimi dynamickými a statickými ukážkami participovala aj 
Vojenská polícia. Príslušníci Útvaru vojenskej polície 
Bratislava si pre malých divákov pripravili ukážku činnosti pri 
ochrane a sprevádzaní určenej osoby s jej napadnutím.  

  
 



 
Odborné zamestnanie s Colným úradom 

Bratislava.  
 
 

       

 

        Dňa 09. júna 2010 od 10.00 hod. do 12.45 hod. sa v 
priestoroch Útvaru Vojenskej polície Topoľčany konalo 
odborné zamestnanie s Colným úradom Bratislava, ktoré 
zorganizovalo oddelenie odhaľovania a dokumentovania 
trestnej činnosti. ÚVP Topoľčany. Za Colný úrad sa 
zamestnania zúčastnili mjr. Dušan MATEJÍK a npor. Milan 
BEČÁR a za Vojenskú políciu sa zúčastnili hlavní 
funkcionári a príslušníci OOaDTČ útvaru. Príslušníci VP 
boli zoznámení s možnosťami CÚ v rámci colného dohľadu a 
daňového dozoru, so systémom služieb a operačných stredísk a 
s technickými možnosťami skúmania minerálnych olejov, 
najmä ich aditív (pozn. – v pôsobnosti laboratórií CÚ). 
Zamestnanie ukázalo možnosti spoločného výkonu hliadkovej 
služby so zameraním na zisťovanie nelegálneho používania 
vojenských pohonných hmôt, ako preventívneho opatrenia k 
predchádzaniu majetkovej kriminalite, pričom odhalilo 
spôsoby riešenia a postihu osôb, ktoré prechovávajú podozrivý 
tovar (vojenské PHM, výstrojné súčiastky, hudobné a video 
nosiče, PC hry a pod.) u ktorého pôvod nebol dostatočne 
preukázaný. Spolupráca sa realizovala s poukazom na 
„Dohodu medzi MO SR a CR SR“, čl. 3 uzavretú dňa 
31.3.2000.  

 
 



 
Slávnostné privítanie príslušníkov 12. 

slovenského kontingentu operácie ISAF.  
 
 

    Dňa 18. júna 2010 od 11.00 hod. do 12.00 hod. sa v objekte 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky konalo slávnostné 
privítanie príslušníkov 12. slovenského kontingentu operácie 
ISAF, ktorého nerušený priebeh zabezpečovali príslušníci 
Útvaru vojenskej polície BRATISLAVA. Za účasti rodinných 
príslušníkov, priateľov a známych nastúpili aj príslušníci 
Vojenskej polície zaradení do strážnej jednotky, spolu s 
príslušníkmi multifunkčnej ženijnej roty a národného 
podporného prvku. K prítomným sa prihovoril minister obrany 
Slovenskej republiky, ktorý poďakoval vojakom za vynikajúce a 
profesionálne splnenie všetkých úloh v Afganistane. Po 
príhovore bolo na rade odovzdávanie medailí Za účasť vo 
vojenskej operácii AFGANISTAN, ktorú vojakom pripli na 
hrude minister obrany, náčelník generálneho štábu, najvyšší 
velitelia ozbrojených síl SR a riaditeľ Vojenskej polície. Záver 
ceremoniálu patril slávnostnému pochodu a prehliadke vojenskej 
techniky. Hneď po ňom sa vojaci zvítali so svojimi rodinami, 
blízkymi a priateľmi.  



 
Oficiálna návšteva ministra obrany SR s 

delegáciou na riaditeľstve Vojenskej 
polície.  

 
 

    Dňa 16. júla 2010 v rámci pracovného programu 
navštívil minister obrany SR Ľubomír GALKO s 
delegáciou riaditeľstvo Vojenskej polície. V 
priestoroch riaditeľstva Vojenskej polície v 
Trenčíne si minister prezrel statickú ukážku 
materiálno-technického vybavenia a 
automobilovej techniky Vojenskej polície a 
stretol sa s jej hlavnými funkcionármi. Riaditeľ 
odboru policajného výkonu plk. Vít Gabrhel 
oboznámil ministra s činnosťou Vojenskej polície, 
bezpečnostnou situáciou, predstavil organizačnú 
štruktúru, priblížil rozhodujúce úlohy plnené v 
predchádzajúcom období a uviedol hlavné úlohy 
do ďalšieho obdobia.  

 
 



 
Výcvik v lanovom vysadení na výcvikovom 

zariadení "Koloseum" vo VP VO Lešť  
 
 

     V dňoch 19.-30.7.2010 vykonalo 10 príslušníkov skupiny pre riešenie 
krízových situácií ÚVP Banská Bystrica výcvik v lanovom vysadení 
na výcvikovom zariadení "Koloseum" vo VP VO Lešť. Zavŕšením 
výcviku bolo vysadenie z vrtuľníka typu Mi-17. Pod taktovkou 
riadiacej zamestnania nrtm. Bc. Marcely ZLATOVSKEJ plnili 
cvičiaci tieto úlohy: - nelanové vysadenie do terénu z prízemnej 
výšky, - lanové vysadenie do terénu z výšky 20m, - lanové vysadenie 
na budovu z výšky 20m a z výšky 40m. Vďaka vysoko 
profesionálnemu a zodpovednému prístupu vysadzovačov práp. 
Milana KOCIKA, rtm. Tomáša LYČKU a inštruktora čat. 
Miroslava ČIEFA boli precvičené a zafixované všetky zručnosti. Vo 
vzduchu bola zodpovednosť na bedrách kapitána vrtuľníka npor. Ing. 
Tomáša MAFINU. Zamestnanie splnilo vytýčený cieľ.  

 
 



 

Stretnutie riadiacej a kontrolnej skupiny (CCG) 

Mnohonárodného práporu vojenskej polície  

(MNMP BAT) v chorvátskom Splite  

 

 
     V dňoch 30.8. až 3.9. 2010 sa uskutočnilo stretnutie riadiacej a kontrolnej 

skupiny (CCG) Mnohonárodného práporu vojenskej polície (MNMP BAT) v 
chorvátskom Splite. Za Vojenskú políciu sa stretnutia zúčastnil riaditeľ 
odboru policajného výkonu plk. Vít Gabrhel a vedúci operačného oddelenia 
pplk. Juraj Mazan. Na stretnutí boli spresnené informácie k blížiacemu sa 
cvičeniu LIVEX BLACK BEAR 2010, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. – 22.9. 
2010 vo výcvikovom priestore GAŠINCI v Chorvátsku, za účasti Vojenskej 
polície Česka, Chorvátska, Poľska a Slovenska. Ďalej bol dopracovaný plán 
aktivít MNMP BAT na rok 2011 a prezentovaný návrh vykonania cvičenia 
LIVEX BLACK BEAR 2011, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2011 vo 
VVP Lešť. V závere stretnutia boli prerokované ďalšie otázky smerovania 
projektu MNMP BAT.  

 
 



 

BLACK BEAR 2010  

 

 

      V dňoch 13.9.-22.9.2010 sa v Chorvátskom Vojenskom výcvikovom priestore GAŠINCI 
uskutočnilo spoločné cvičenie slovenských, českých, chorvátskych a poľských vojenských 
policajtov s názvom BLACK BEAR 2010 (Čierny medveď 2010). Spoločné cvičenie začalo 
slávnostným podpísaním protokolu o podriadení krajín všetkých národných súčastí, tzv. 
Transfer of Authority, velením mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO 
MNMPBAT). Tohtoročné cvičenie nadväzovalo na dve predchádzajúce cvičenia tohto 
zoskupenia konaných v roku 2008 v Poľsku a v roku 2009 v Českej republike. NATO 
MNMPBAT je zložený z veliteľstva, štábu, jednotiek, skupiny vyšetrovateľov a 
logistickej podpory. Veliteľstvo práporu je obsadzované jednotlivými krajinami na 
princípe rotácie. V tomto roku bol do veliteľskej funkcie ustanovený príslušník VP z 
Poľska podplukovník Marek GRYGA, náčelníkom štábu práporu náš príslušník major Jozef 
ŠOLTÝS, ktorý pôsobí ako náčelník oddelenia policajného výkonu prešovského útvaru 
vojenskej polície. V riaditeľstve cvičenia boli za Slovensko ako národný predstavitelia 
určený podplukovník Juraj MAZAN a kapitáni Viktor BELKO a Jozef DUDÁŠ príslušníci 
riaditeľstva VP Trenčín. Poľsko ako vedúca krajina prispieva do NATO MNMPBAT rotou 
vojenskej polície, ostatné krajiny vrátane Slovenska jednotkami o sile čaty. Okrem toho 
všetky štáty vysielajú svojich zástupcov do štábu práporu a skupiny vyšetrovateľov. 
Logistické zabezpečenie činnosti práporu zaisťuje poľská strana. Slovenskú jednotku 
tvorí čata banskobystrického útvaru vojenskej polície pod velením nadporučíka Juraja 
ANTOLA. Vojaci do júna tohto roku pôsobili v operácii ISAF v Afganistane, kde plnili 
úlohy na vchode ECP- 3 na základni v KANDAHÁRE. Úlohou každej zo zúčastnených 
krajín bola pripravila rozhodcov pre zabezpečenie zodpovedného hodnotenia cvičenia. Za 
slovenskú stranu boli pripravený štyria príslušníci. Dvaja z nich, major Róbert SCHÜTZ 
a kapitán Marián TURANSKÝ, absolvovali v Záhrebe kurz na hodnotenie podľa pravidiel 
CREVAL. Rozhodcovia sa pri hodnotení zamerali hlavne na rozhodovací proces veliteľov v 
organizačnej štruktúre práporu, informačný tok a zladenosť všetkých 181 cvičiacich 
vojenských policajtov. V úvodný deň cvičenia navštívil cvičiacich veliteľ Síl výcviku a 
doktrín Chorvátskej armády brigádny generál Ivan JURIČ a zástupca veliteľa 
pozemných síl brigádny generál Zvonko PETERNEL. Jednotlivé čaty, rovnako ako štáb 
práporu, boli počas cvičenia konfrontované s radou situácií, ktoré boli zostavené a 
pripravené na základe reálnych skúseností vojenských policajtov nasadených, najmä na 
území Iraku a Afganistanu.  



Odvolanie z funkcie 

    Dňom 30.septembra 2010 bol ministrom obrany odvolaný z 

funkcie riaditeľa VP plk. Mgr. MEZOVSKÝ Milan. 

    Zastupovaním bol poverený plk. Ing. GABRHEL Vít, 

riaditeľ odboru policajných činností – 1.zástupca 



 

Spoločný výcvik Skupín pre riešenie krízových situácií  

 

      Dňa 15 októbra 2010 sa uskutočnil vo VVP Lešť 
spoločný výcvik Skupín pre riešenie krízových situácií 
z útvarov VP Prešov a Topoľčian so zameraním na 
lanové a nelanové vysadenie z vrtuľníka Mi 17. 
Výcvik bol okrem previerky zručností v zlaňovaní aj 
previerkou psychickej odolnosti cvičiacich. Za 
možnosť uskutočniť výcvik v náhradnom termíne 
patrí poďakovanie najmä pilotovi mjr. Jurajovi 
Maršalovi a jeho posádke, taktiež vysadzovačom 
práp. Milanovi KOCÍKOVI a rtn. Karolovi 
TARBAJOVI. Ako riadiaci cvičenia bola určená 
nrtm. Bc. Marcela ZLATOVSKÁ príslušníčka RVP. 
Na základe výsledkov výcviku môžeme konštatovať, 
že vojenská polícia si splnila stanovenú úlohu vo VR 
2010 a v súčasnosti má vycvičené 3 skupiny v 
uvedenej spôsobilosti.  

 
 



 

20. výročie Vojenskej polície Poľska  

 

 
     V dňoch 17.-19.10.2010 sa príslušníci Vojenskej polície plk. 

Ing. Vladimír Poláček, pplk. Ing. Ľudovít Bálint a pplk. Ing. 
Pavol Zemek zúčastnili osláv 20. výročia Vojenskej polície 
Poľska vo Waršave. V rámci zahraničnej služobnej cesty 
navštívili okrem iného aj vojenské múzeum Poľskej armády a 
Výcvikové centrum Vojenskej polície „Minsk Mazowiecki“. 
Uvedená zahraničná aktivita prispela k rozvoju dobrých 
partnerských vzťahov s Vojenskými políciami zúčastnených 
štátov (Náčelník Vojenskej polície najvyššieho veliteľstva 
NATO „Provost Marshal SHAPE“, vedúci predstavitelia 
vojenských polícií a armády Poľska, Českej republiky, 
Francúzska, Talianska, Ukrajiny, Litvy, Rumunska).  

 
 

                          <>  



 

Strelecká súťaž riaditeľa Vojenskej polície v bojovej 

streľbe a Memoriál pplk. Ing. Ľuboša BELÁKA 

 

 
       Dňa 28.10.2010 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vlkanová-

Hronsek uskutočnil 14. ročník streleckej súťaže riaditeľa Vojenskej polície 
v bojovej streľbe a 4. ročník Memoriálu pplk. Ing. Ľuboša Beláka za 
účasti príslušníkov Policajného zboru SR, Ústavu na výkon väzby, Ústavu na 
výkon trestu odňatia slobody, inštruktorov AOS v Liptovskom Mikuláši, 
inštruktorov ÚŠZV Lešť, príslušníkov VTJ Zvolen a útvarov Vojenskej 
polície.  

       Súťaž zahájil veliteľ Centra výcviku a kynológie pplk. Ing. Miroslav 
KOVÁČIK. Strelcom zaželal pevnú ruku, presnú mušku a športové šťastie. 
Strelci súťažili v štyroch parkúroch rôznej obtiažnosti.  

       Víťaza v kategórii jednotlivcov určil súčet čiastkových výsledkov z 
jednotlivých streleckých parkúrov a stal sa ním príslušník KR PZ SR v 
Banskej Bystrici Adrián ELIÁŠ, ktorý získal titul Majster bojovej streľby 
pre rok 2010.  

       Najlepším strelcom Vojenskej polície sa stal príslušník ÚVP Prešov čat. 
Vladimír FECURA.  

       V kategórii Najlepšie strelecké družstvo zvíťazilo družstvo KR PZ SR v 
Banskej Bystrici v zložení Daniel ŠTEVULA a Adrián ELIÁŠ.  

       Veľmi atraktívnou disciplínou bol strelecký súboj o najrýchlejšieho 
strelca. Víťazom sa stal príslušník ÚVP Prešov čat. Miloš HALECKÝ.  

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

  
 



 
 

Kurz psovodov a psov na detekciu výbušnín 
 
      Oddelenie kynológie Riaditeľstva Vojenskej polície v spolupráci s 

Centrom výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek uskutočnilo v 
dňoch 11.10.–05.11.2010 opakovací kurz psovodov a psov na 
detekciu výbušnín.  
Súčasťou opakovacieho kurzu bola príprava psovodov a 
služobných psov Vojenskej polície na nasadenie v zahraničných 
misiách.  
Výcviku sa zúčastnili aj príslušníci - psovodi so služobnými psami 
z Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a 
príslušníci Vojenskej polície z Českej republiky pod vedením mjr. 
Ing. Pavla Valčuhu, hlavného kynológa Vojenskej polície ČR.  
Príslušníci Vojenskej polície z Českej republiky prezentovali počas 
výcviku praktické skúsenosti z ich pôsobenia v zahraničných 
misiách.  
 

   
 



 

Stretnutie vedúcich predstaviteľov Vojenskej polície 

Armády Českej republiky 

 

 

     V dňoch 1. – 5.11.2010 sa v priestoroch Odbornej školy 
Vojenskej polície Armády Českej republiky vo Vyškove uskutočnilo 
stretnutie vedúcich predstaviteľov Vojenskej polície Armády 
Českej republiky a delegácie Centra výcviku a kynológie 
Vojenskej polície z Vlkanovej – Hronseku, ktorého cieľom bola 
výmena skúseností pri výcviku, zdokonaľovacej príprave a 
špeciálnej príprave príslušníkov Vojenskej polície.  

     Súčasťou výmeny skúseností boli aj cenné informácie z prípravy 
a pôsobenia príslušníkov oboch Vojenských polícií v zahraničí. 
Stretnutie podporil svojou návštevou riaditeľ odboru policajného 
výkonu Riaditeľstva Vojenskej polície – 1. zástupca riaditeľa 
Vojenskej polície plk. Ing. Vít GABRHEL, ktorý rokoval so 
zástupcom náčelníka Vojenskej polície Armády Českej republiky 
plk. gšt. Ing. Milošom FERENCOM o možnej spolupráci medzi 
oboma krajinami a jej ďalšom rozvoji v nadchádzajúcom období. 
Obidve strany zhodnotili spoluprácu ako nadštandardnú a 
navzájom sa ubezpečili o ochote pokračovať v jej rozvoji aj v 
budúcnosti. 

 
 



 

Winter Military Skills Competition 2010 

 

 

   Dňa 24. novembra 2010 bol deň, keď si mali možnosť porovnať  
  svoje sily a vedomosti medzinárodné tímy zostavené z  
  jednotlivých národných kontingentov a taktiež z veliteľstva  
  misie UNFICYP na Cypre v rámci súťaže  
  „Winter Military Skills Competition 2010“. Veliteľstvo misie UNFICYP 
   do súťaže prispelo svojim tímom, ktorého členom bol aj  
   rtn. Mgr. Peter OČENÁŠ, príslušník jednotky Force Military Police Unit  
   (ďalej len FMPU).  

 
                         Celá súťaž začala o 05,00 hod. cyperského času, kedy boli súťažiacim ešte raz   

                             vysvetlené pravidla súťaže. O 06,15 hod. Force Commander, Rear Admiral Cesar  
                             Maria Sanchez Debernardi odštartoval zvukovým znamením prvú disciplínu, ktorou  
                             bol vytrvalostný beh. Celá súťaž pozostávala z ďalších nasledovných disciplín:  
                             zborka-rozborka zbraní používaných inými národnými vojenskými kontingentmi v  
                             rámci misie UNFICYP spolu so streľbou, rozoznávanie techniky a hodností armád  
                             slúžiacich v rámci misie, veliteľské schopnosti pri prechode tímu cez simulované  
                             mínové pole, reakcia na incidenty, šoférovanie UN vozidiel v sťažených terénnych  
                            podmienkach a topografická príprava. Záverečnou disciplínou a vyvrcholením súťaže  
                             bola prekážková dráha, ktorá svojou náročnosťou kvalitne preverila psychické a  
                            fyzické možnosti každého súťažného tímu. Vyhodnotenie súťaže sa konalo skoro po  
                            dvanástich hodinách náročného súperenia medzi jednotlivými tímami.  

 
Za príkladnú reprezentáciu Vojenskej polície aj za hranicami  

     Slovenskej republiky patrí poďakovanie príslušníkovi Vojenskej polície, 
     rtn. Petrovi OČENÁŠOVI, ktorý svojimi znalosťami a fyzickými výkonmi  
     presvedčil nielen svojich tímových kolegov, ale aj medzinárodné publikum  
     misie UNFICYP, že Slováci sa vedia ukážkovo popasovať so stanovenými  
     úlohami, napríklad aj pri takejto medzinárodnej súťaži .  

 
 

 



 

Príprava príslušníkov Vojenskej polície so zameraním 

na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky 

 

 
    V dňoch 8. – 12.11.2010 sa v priestoroch Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície 

vo Vlkanovej uskutočnila sústredená príprava príslušníkov Vojenskej polície so zameraním 
na plnenie úloh Vojenskej polície mimo územia Slovenskej republiky. 

    Prípravu viedli americkí inštruktori z 18th Military Police Brigade, ktorí našim 
príslušníkom odovzdali cenné informácie zo svojho pôsobenia v Iraku a Afganistane. CPT 
Nathan JAMES, Sgt Jonathan EDWARDS a Sgt Lawrence SELLERS z 554th Military 
Police Company zo Štutgartu sa netajili príjemným pocitom z priebehu výcviku, kde 
nešetrili slovami chvály nad profesionalitou našich vojenských policajtov.  
V závere výcviku im inštruktori Centra výcviku a kynológie predviedli ukážky streleckej 
prípravy príslušníkov Vojenskej polície a samozrejme im dali možnosť vyskúšať si 
streľbu z ručných zbraní, ktorými sú naši vojenskí policajti vyzbrojení. 
Nezabudnuteľným zážitkom pre našich amerických kolegov bol samopal vz. 58, ktorý si 
po inštruktáži náčelníka skupiny špeciálneho výcviku kpt. Puskajlera nakoniec vyskúšali aj 
pri streľbe dávkou.  
Súčasťou pobytu amerických kolegov bol aj kultúrny program, o ktorý sa postaral 
zástupca veliteľa Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície mjr. Schütz. Naši 
americkí kolegovia ocenili najmä návštevu Pamätníka Slovenského národného povstania v 
Banskej Bystrici, kde si mali možnosť rozšíriť vedomosti o americkej účasti v 
Slovenskom národnom povstaní.  
Význam sústredenej prípravy spočíval vo vzájomnej výmene informácií z prvej ruky a 
obe strany sa zhodli na potrebe pokračovať v príprave aj v nasledujúcom období.  
 

 
 



 

Slávnostný nástup pri príležitosti odchodu príslušníkov 

VP a OS SR na plneniu úloh do vojenskej operácie 

ISAF 

 

 

 

 

       Dňa 26. novembra 2010 sa konal vo VÚ 1101 Trebišov slávnostný nástup pri príležitosti 
odchodu príslušníkov Vojenskej polície a OS SR k plneniu úloh vo vojenskej operácii 
ISAF.  
Do operácie je zaradený príslušník Vojenskej polície - psovod s dvomi služobnými psami 
(Muro a Bingo).  

     Príprava psovoda a psov na detekciu výbušnín bola vykonaná v Centre výcviku a 
kynológie Vlkanová – Hronsek v spolupráci s Oddelením kynológie Riaditeľstva vojenskej 
polície Trenčín. V tomto prípade sa jedná o prvé nasadenie služobných psov Vojenskej 
polície k plneniu úloh vo vojenských operáciách mimo územia Slovenskej republiky.  
 

 
 



 

Vymenovanie nového riaditeľa Vojenskej polície 

 

 
     

    Dňa 1. decembra 2010 na pôde riaditeľstva 
Vojenskej polície v Trenčíne minister obrany 
Slovenskej republiky Ľubomír GALKO spolu s 
vedúcim služobného úradu MO SR Petrom 
PLUČINSKÝM vymenoval do funkcie riaditeľa 
Vojenskej polície plk. Ing. Jaroslava 
HAMÁRA.  

   Minister obrany SR vo svojom príhovore 
vyjadril svoju podporu novému riaditeľovi 
Vojenskej polície a súčasne mu poprial veľa síl 
do plnenia úloh, ktoré Vojenskú políciu čakajú 
v nasledujúcom období. 

 
 



 

Konferencia špecifikácie cvičenia LIVEX NATO 

MNMPBAT „Black Bear 2011“ 

 

 

       Vojenská polícia organizovala v termíne 6.-10. decembra 2010 v priestoroch Akadémie 
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši medzinárodnú 
konferenciu v rámci projektu medzinárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO 
MNMPBAT).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    Úlohou medzinárodnej konferencie bolo vykonať výročné vyhodnotenie výcvikového roku 

2010 a súčasne aj konferenciu na tvorbu špecifikácie medzinárodného cvičenia NATO 
MNMPBAT (EXSPEC Coneference, v minulosti nazývané aj „Pre-Initial Conference, Pre-
IPC“), ktoré sa uskutoční v septembri 2011 vo VOVP Lešť. Počas konferencie prebehla 
aj rotácia hlavných funckionárov práporu a zmena predsedníctva v riadiacej a 
koordinačnej skupine projektu, kde túto pozíciu prebrala Slovenská Vojenská polícia.  

 
Uvedenej konferencie sa zúčastnili zástupcovia vojenských polícií participujúcich krajín: 
Česka, Chorvátska, Poľska a Slovenska ako aj zástupcovia z Medzinárodného zboru 
NATO severovýchod a z Hlavného veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe. Ako 
pozorovatelia sa konferencie zúčastnili aj predstavitelia vojenskej polície Bulharska. 
Konferenciu svojou účasťou podporil aj zástupca náčelníka generálneho štábu OS SR 
generálmajor Ing. Jaroslav Vývlek.  
 

 
 



 

Víťazstvo na Majstrovstvách OS SR vo vojensko-

praktickom plávaní 

 

 

     V dňoch 2. – 3. decembra 2010 sa uskutočnili 
Majstrovstvá OS SR vojensko-praktickom plávaní 
profesionálnych vojakov v priestoroch Akadémie 
ozbrojených síl SR. 

     Celkovým víťazom mužov vo vekovej kategórii 30-
40 rokov sa stal, po sčítaní výsledkov jednotlivých 
disciplín, príslušník riaditeľstva Vojenskej polície 
Trenčín mjr. Ing. Pavel UHRECKÝ.  

     Riaditeľ Vojenskej polície ocenil jeho dosiahnuté 
výsledky a za vzornú reprezentáciu mu osobne 
zablahoželal a udelil ďakovný list.  

     K blahoželaniu sa pripájajú aj kolegovia z 
Vojenskej polície. Gratulujeme. 

 
 



 

Slávnostný nástup príslušníkov Vojenskej polície 

v Prešove 

 

 

       Dňa 17. decembra 2010 pred divadlom Jonáša Záborského v 
Prešove náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl generál 
Ľubomír BULÍK spolu s riaditeľom Vojenskej polície plk. 
Jaroslavom HAMÁROM privítali príslušníkov Vojenskej polície a 
príslušníkov ozbrojených síl SR vracajúcich sa z plnenia úloh 
vo vojenských operáciách NATO-ISAF v Afganistane a 
NATO-KFOR v Kosove.  
Náčelník Generálneho štábu vo svojom príhovore vyzdvihol 
skvelú prácu, ktorú slovenskí vojaci v zahraničí vykonávajú a 
tým budujú dobré meno nielen slovenským vojakom ale aj 
Slovenskej republike.  
Slávnostného nástupu sa zúčastnili, okrem náčelníka 
Generálneho štábu OS SR, zástupca veliteľa Spojených síl a 
veliteľ Pozemných síl Armády Českej republiky plukovník gšt. 
Štefan Kaleta, veliteľ Pozemných síl ozbrojených síl SR 
generálmajor Ján Salaganič, náčelník Štábu pre operácie 
brigádny generál Pavel Macko a ďalší zástupcovia ozbrojených 
síl SR, zástupcovia miestnej samosprávy a tiež rodinní 
príslušníci vojakov.  
 

    
 


