
V dòoch 12. 7 – 20. 7. 2014 sa
príslušní ci Po li cajné ho zbo ru SR
zú èast ni li piate ho roèní ka me dzi -
ná rodnej sú �a že Euro pean Po li ce
and Fi re Ga mes v belgickom Bru -
se li.

Na progra me hier bo lo spo lu
37 športo vých dis cip lín, v kto rých
sú �a ži li po li caj ti a ha si èi. Na ši po -
li caj ti sa zú èast ni li dvoch dis cip -
lín. Pr vou dis cip lí nou bol beh na
16 km, kde Zoltán Bé nyi, slu -
žobne za ra de ný ako star ší re fe -
rent slu žobnej prípra vy OR PZ
Ko már no, ob sa dil tre tie miesto v
ka te gó rii se ni or.

V uto rok a stre du sa ko nal
pre tek v stre¾be, kde strelci –
pplk. Ma rian Fe dor z Útva ru oso -
bi té ho urèe nia Pre zí dia Po li cajné -
ho zbo ru, nstržm. Ernest Na gy z
Útva ru oso bi té ho urèe nia Pre zí -
dia Po li cajné ho zbo ru, por. Pe ter
Dri maj z KRPZ Tr na va a JUDr.
¼u bo mír Èernák, v ka te gó rii IPSC
ob sa di li pr vé miesto, èím po ra zi li
mi nu lo roèných majstrov sve ta z
Francúzska. Z cel ko vé ho po è tu
75 strelcov pplk. Ma rian Fe dor
ob sa dil abso lútne 1. miesto,

nstržm. Ernest Na gy ob sa dil 4.
miesto, por. Pe ter Dri maj ob sa dil
7. miesto a JUDr. ¼u bo mír
Èernák zís kal v ka te gó rii se ni or
2. miesto, èím po tvr di li, že slo -
venskí po li cajní re pre zen tan ti v

stre¾be patria k
európskej špiè -
ke.

Slo venskú re -
pub li ku re pre -
zen to va lo na
EPFG v Bru se li
celkom pä� špor-
tovcov, z kto rých
kaž dý pri nie sol
do mov cen ný

kov. Po vý raznom úspe chu v Bru -
se li na ši re pre zen tan ti v stre¾be
zva žu jú úèas� na ïalších EPFG,
kto ré sa bu dú ko na� v ro ku 2016
v špa nielskej Huelve.          (pd)

Žre bo va nie, kto ré sa usku -
toèni lo v síd le UEFA vo švajèiar -
skom Nyone, nám do sku pi ny
urèi lo mužstvá Ne mecka, Švaj -

èiarska a Grécka. V areá li Spar -
ta kiádne ho šta dió na, kde má
Spar ta Pra ha vy bu do va ný areál
so šiesti mi ihriska mi, sme pr vý

zá pas odohra li s mužstvom Ne -
mecka. Vyznel jednoznaène v
prospech fa vo ri ta ce lé ho turna ja
5:0 a to ešte náš brankár Pe ter

Di òa bra vúrne zne škod nil tri èis té
gó ly. Na úte chu spo meòme, že
Švajèiarsko do sta lo „sed miè ku“.

Dru hý zá pas na ši chlap ci po -

da li najlepší vý kon na tur na ji, keï
re mi zo va li s neskorším fi na listom
Gréckom 1:1. A to nám da lo
šancu na po stup do se mi fi ná le,
ale za predpokla du, že Ne mecko
po ra zí Grécko a my vyhrá me nad
Švajèiarskom. Stal sa pra vý
opak: Ne mecko vy pus ti lo zá pas s
Gréckom (0:2) a na ši prehra li so
Švajèiarskom 1:3. Tak sme na ko -
niec skon èi li po sled ní v sku pi ne a
hra li sme s Ho landskom len o ko -
neè né siedme miesto. Avšak v
zá pa se, kde zohra la u nášho
muž stva hlavnú úlo hu úna va z
pre došlých zá pa sov (tri 90 – mi -
nú to vé zá pa sy po se be), sme
prehra li 0:4 a ob sa di li ko neè né 8.
miesto.

Orga ni zá cia ce lé ho turna ja bo -
la na vy so kej úrov ni, èi už spo -
me nie me kva litné uby to va nie a
stra vu, ale aj tré ningo vé mož nos -
ti. Na zá ver: ge ne rá cia chlapcov,
kto rí ro ky re pre zen to va li Po li cajný
zbor Slo venskej re pub li ky a
úspešne si vy bo jo va li po stup na
tieto majstrovstvá, si urèi te pri
tro che š�astia zaslú ži li lepšie
umiest ne nie. Aj keï by�
„osmièkou“ v Euró pe – èo by za
to da li tre bárs na ši „ko zá kovci“?

Ju raj Fi lan, UNI TOP
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Vo fi ná lo vom futba lo vom tur na ji na ši skon èi li so c�ou na 8. mieste
XVI. Majstrovstvá Euró py po li cajtov vo futba le, Pra ha 23. – 30. 6. 2014

Jej auto ri – Ji øí Rulc, Ju raj
Štau dinger a Pe ter Ne volný v
prie be hu troch ro kov zozbie ra li a
spra co va li his to ric ké tex to vé a

ob ra zo vé informá cie o žandár-
skej, po li cajnej, vo jenskej, colníc-
kej, že lezniènej, záchra nárskej a
športo vej ky no ló gii do kompakt -
né ho cel ku, za chy tá va jú ce ho vý -
voj slu žobnej a športo vej ky no ló -
gie na histo rickom a sú èasnom
úze mí Èeskej a Slo venskej re -
pub li ky, od najstarších èias po sú -
èasnos�. Kni ha je popretká va ná
osobnostný mi pro filmi ky no ló gov,
kto rí sa svo ji mi slu žobný mi, ale aj
mi moslu žobný mi ak ti vi ta mi zaslú -
ži li o roz voj a napre do va nie cho -
vu a vý cvi ku slu žobných psov a
športo vé ho využi tia slu žobných
ple mien psov, kto ré vždy po má -
ha lo zvy šo va� kva li ta tívnu úro veò
slu žobnej ky no ló gie.

Sa mot ný krst mo de ro val spo -
loène so svo jou dcé rou Do mi ni -

kou (pro fe sio nálnou handlerkou a
tré nerkou vý stav ných psov), vy -
da va te¾ me saèní ka Ky no lo gic ká
re vue Ing. Jo zef Šuster. Krstný mi

otca mi publi ká cie sa sta li: riadi te¾
od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie Pre -
zí dia Po li cajné ho zbo ru pplk. Mgr.
Bc. Bra nislav Di ïák; bý va lý riadi -
te¾ tohto od bo ru plk. v. v. RNDr.
Vla di mír Ïu ri šin; riadi te¾ Slo ven -

skej po li cajno–histo rickej spo -
loènosti Mgr. Jerguš Si voš, PhD;
pre zi dent Slo venskej ky no lo -
gickej jed no ty Ing. Jo zef Jursa,

CsC; a „otec“ slo ven ské ho ná -
rodné ho ple me na èes ko slo ven -
ský vlèiak mjr. v. v. Fran ti šek Ro -
sík, kto rí v krátkych prí ho vo roch
za že la li publi ká cii úspešné etab -
lo va nie na knižnom tr hu.

Na krste sa ako hos� zú èast nil
aj bý va lý okresný pso vod, neskôr
pre zi dent Po li cajné ho zbo ru, plk.
v. v. JUDr. Jo zef Holdoš a Fran ti -
šek Kri žan, syn bý va lé ho vrchné -
ho strážmajstra Fran tiš ka Kri ža -
na, pr vé ho inštrukto ra vý cvi ku
slu žobných psov Ve rejnej bez -
peè nos ti v bra tislavskej Mlynskej
do li ne, kto rý auto rom tejto publi -
ká cie za po ži èal znaè ný po èet
vzácnych fo to gra fií.

P. S. Re dakcia PO LÍ CIA sa
pri dá va ku gra tu lantom krstu.
Oso bitne gra tu lu je me a chce me
sa pri tejto prí le ži tosti aj po ïa ko -
va� Pet ro vi Ne volné mu, dlho -
roèné mu pra cov ní ko vi od bo ru
slu žobnej ky no ló gie a hi po ló gie
PPZ, ce lo ži votné mu váš ni vé mu
„psíèka ro vi“ a verné mu prispie va -
te ¾o vi PO LÍ CIE pri prí le ži tosti je ho
od cho du do zaslú že né ho dô -
chodku. Pe ter, ešte raz vïa ka za
všetko!

Pe ter Onde ra
sním ky Ján Ga lo

V po ra dí už XVI. roè ník európske ho fi ná lo vé ho turna ja vo
futba le po li cajtov sa usku toènil v hlavnom meste na šich
zá padných su se dov – v Pra he. Po mi mo riadne úspešných
dvoch kva li fi kaèných ko lách sa ho po pr vý raz zú èast ni la
aj po li cajná repre zentá cia Slo ven s ka.

Z krstu novej publikácie... na snímke vľavo spoluautor knihy
Peter Nevolný

Po zo ru hod ná publi ká cia: De ji ny èeskoslo venskej slu žobnej ky no ló gie
Na medzi ná rodnom stretnu tí ky no ló gov v Ma lom La pá ši
bo li je ho úèast ní ci svedka mi krstu za tia¾ oje di ne lej kniž-
nej publi ká cie „Dì ji ny èes ko slo ven ské slu žeb ní ky no lo -
gie“, kto rú vy da lo praž ské vy da va te¾stvo Ca nisTR.

Chce te ve die� všetko 
o na šich rekreá ciách?
Navštívte www.cuz.sk

Ako nás in for mo val Ing. Igor
Ba ïu ra, ve dú ci odde le nia
rekreaènej sta rost li vos ti MV
SR, tím spo lupra covní kov
spus til no vú we bo vú strán ku
www.cuz.sk, na kto rej sa
dozvie te vše li èo o možnostiach
re zortnej rekreá cie. „Sa mo -
zrejme, do te rajšie www strán ky
fungu jú a urèi te ne ja kú do bu
ešte fungo va� bu dú,“ do pl nil
inži nier Ba ïu ra.

(r)

Pä� Slo vá kov v Bru se li – a kaž dý s me dai lou! Majstrovstvá v triatlo ne
V Ïa no vej pri Mar ti ne sa 28. 6. 2014 usku toèni li dru -

hé Majstrovstvá Slo ven s ka Po li cajné ho zbo ru SR v
triatlo ne. Pre te ka lo sa na obje moch olym pij ské ho
triatlo nu, èo je 1,5 km plá va nie, 40 km cyk lis ti ky a 10
km be hu, pri èom bo la na cyklisti ke za ká za ná jazda v
há ku. Ten to triatlon bol zá ro veò aj no mi ná ciou na
augusto vé Majstrovstvá Euró py v triatlo ne v Bré mach,
kde bu de taktiež bezhá ko vý triatlon. No mi ná ciu si vy -
bo jo va li šty ria pre te ká ri:

1. miesto: npor. Ján Ho li ga z KR PZ Ži li na
2. miesto: npor. Pa vol Berník z KR PZ Ko ši ce
3. miesto: por. Lu káš Zá meè ník z KR PZ Bra ti sla va
4. miesto: mjr. Ra do van Èižmá rik, PPZ

(jh)


