
22. 4. 2021 Vojenská polícia v operácii "Spoločná zodpovednosť"

https://ossr.sk/94180/ 1/2

Aktuality
New s
Vojenská polícia

Funkcionári

Štruktúra VP

Spôsobilosti VP

Štandarda riaditeľa VP

Znaky Vojenskej polície

Medaily Vojenskej polície

Aktívne zálohy

Žiadosti o vyčlenenie na plnenie úloh
Vojenskej polície

Súbory na stiahnutie

História
Vyhodnotenie trestnej činnosti
Výcviky a kurzy organizované
Vojenskou políciou
Výcviky, kurzy a vzdelávanie
príslušníkov VP
Služobná kynológia
Operácie
Zahraničné aktivity
Projekt MNMPBAT
Prevencia kriminality
Automobilová a motocyklová
technika VP
Archív

Tlačové správy

Videogaléria
Fotogaléria
Kontakt
Ochrana osobných údajov
Verejný opis vecí

Čítanosť: 2930

Vojenská polícia v operácii "Spoločná zodpovednosť"

V rámci prvej a druhej fázy operácie „Spoločná zodpovednosť“ sa v dňoch 23.-25.10.2020 a
31.10.-1.11.2020 príslušníci Vojenskej polície aktívne podieľali na plnení úloh v súvislosti s
pilotným a plošným testovaním obyvateľstva SR na COVID-19. Vojenská polícia v rámci
svojich spôsobilostí podporila regionálne veliteľstvá (RHQ), vrátane vyčlenenia príslušníkov
Vojenskej polície do odberných miest na území celej SR, zabezpečenia mobilných hliadok a
zabezpečenia sprievodov techniky OS SR s materiálom určeným pre testovanie v rámci
čiastkovej operácie „Kuriér“. Koordinácia nasadenia a činnosti Vojenskej polície v rámci
operácie „Spoločná zodpovednosť“ bola vykonávaná prostredníctvom pohotovostnej časti
Vojenskej polície a operačného dozorného. #Spolu to zvládneme.

Autor: Vojenská polícia , Foto: Vojenská polícia - Dátum: 09.11.2020
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