
Výročná správa  

Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť  

za rok 2007 

  
v súlade s Uznesením vlády SR č.1189 zo dňa 19. decembra 2001  

 
 

1) Identifikácia organizácie : 
  

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR (ďalej len „ÚŠZV Lešť“) bol zriadený 
rozkazom ministra obrany SR č. 6 zo dňa 27. novembra 1996 a svoju činnosť zahájil 1. januára 1997 
ako preddavková organizácia. Na základe podpísanej Zriaďovacej listiny zo dňa 25. augusta 2003 sa 
ÚŠZV Lešť od 1. januára 2004 pretransformoval na samostatnú rozpočtovú organizáciu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR. 
  
Názov organizácie – Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť  
  
Sídlo organizácie – Lešť, 962 63 Pliešovce  
  
Riaditeľ organizácie    - brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. (od zriadenia, tzn. Od 1.1.1997) 
  
Členovia vedenia organizácie:  
zástupca riaditeľa ÚŠZV Lešť – plk. gšt. Ing. Svetozár BOHUŠ 
  
riaditeľ Odboru Logistiky   - Ing. Vladimír MINÁR 
      
riaditeľ Odboru zdravotnej starostlivosti – kpt. MUDr. Peter KYSEĽ 
  
vedúci Organizačného oddelenia – JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD. 
  
vedúci Finančnej skupiny – por. Ing. Ján LUKÁČ, 
  
vedúci Oddelenia výcviku – kpt. Ing. Jozef HANZEL, 
  
vedúca Oddelenia kineziológie a metodiky – Jarmila MASLÍKOVÁ. 
  
Hlavné predmety činnosti organizácie: 

a) Preventívne zdravotnícke programy členené na program prevencie poškodení a liečby 
pohybového aparátu a program prevencie stresu a rizikových faktorov. 

 
b) Program kineziológie a regenerácie síl zameraný na zvyšovanie odolnosti organizmu, riadená 

obnova síl organizmu po vysokej profesionálnej záťaži, predovšetkým pre príslušníkov špeciálnych 
jednotiek podieľajúcich sa na príprave a na boji proti terorizmu, účastníkov zahraničných mierových 
misií, vojenských operácií, príp. náročných cvičení, odstraňovanie nežiaducich následkov dlhodobej 
maximálnej fyzickej záťaže. 
 

c) Zabezpečovanie regeneračných a rekondičných pobytov a preventívnych rehabilitácií pre 
príslušníkov výkonných zložiek integrovaného záchranného systému, bezpečnostného  systému SR 
a ostatných pracovníkov určených rezortov. 

 
d) Zabezpečenie psychoprofylaxie, psychodiagnostiky, psychoterapie, najmä pre účastníkov 

vojenských operácií a mierových misií. 
 
 



e) Prevádzkovanie zariadení určených pre výcvik veliteľov a štábov práporov a brigád a výcvik 
jednotiek na stupni rota a prápor. Prevádzkovanie zariadení určených na špeciálnu prípravu 
jednotlivcov a špeciálnych skupín a prevádzkovanie zariadení určených na zdravotnú starostlivosť 
a zdravotné zabezpečenie. Správa nehnuteľností vo Vojenskom obvode Lešť určených k plneniu 
uvedených úloh. 

 
f)  Diagnostika funkčnej rezervy organizmu, t. j. kvalifikovanie stresu a záťaže, ktoré organizmus 

toleruje bez poškodenia, a určenie času pôsobenia stresu, ktorý osobu vyradí z činnosti. Program je 
zameraný predovšetkým na riziká spojené so službou v špeciálnych jednotkách ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a službou v špeciálnych jednotkách výkonných zložiek bezpečnostného systému 
Slovenskej republiky, podieľajúcich sa na boji proti terorizmu a organizovanej kriminalite. 

 
g)  Výcvik a výučba špecializovaných skupín alebo jednotlivcov pre oblasť boja proti terorizmu 

a organizovanej kriminalite, najmä sebazáchovy (prežitia), boj zblízka, zajatie (činnosť v zajatí), horský 
výcvik, bojová streľba a komplexná kondičná príprava predovšetkým príslušníkov špeciálnych 
jednotiek – metodika a prax. 

 
h)  Organizovanie športovej streľby ako záujmovej činnosti. 
 
i) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotného zabezpečenia počas špeciálnej prípravy 

pre zamestnancov a príslušníkov výkonných zložiek bezpečnostného systému SR najmä vo 
Vojenskom obvode Lešť. V prípade potreby zabezpečiť podmienky na získanie praktických zručností 
v oblasti medicíny katastrof, hromadných nešťastí a ostatných záchranárskych činností. 

 
j)    Základný a aplikovaný výskum v predmetoch činnosti uvedených v písmenách a) až g) . 
 
k) Tvorba koncepčných a výučbových materiálov v oblasti zdravotníckej prevencie, výcviku 

veliteľov a štábov práporov a brigád a výcviku jednotiek na stupni rota a prápor a špeciálnej  prípravy 
predovšetkým pre príslušníkov špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojené 
zbory, hasičský a záchranný zbor a pre záchranné zdravotnícke služby. 
 

l)  Poskytovanie stravovacích služieb.  
 
  
  

Kontakt na organizáciu: 
Telefón – 0960/465 501, 045/55 62 796, 
fax: 0960/465 509, 045/55 627 96 
e-mail – andrea.grnacova@mil.sk  
  
  
Forma hospodárenia: 
ÚŠZV Lešť je samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočtovú kapitolu Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. 
  
Adresy pracovísk: 
Identické so sídlom 
  

 
2) Poslanie a strednodobý výhľad organizácie : 

Základným účelom zriadenia ÚŠZV Lešť je plniť úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou 
štátu, vykonávaním zdravotnej starostlivosti, zdravotného zabezpečenia a špeciálnej telesnej prípravy 
predovšetkým špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a špeciálnych jednotiek 
výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky. 
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Strednodobý výhľad organizácie (predstava o budúcej podobe organizácie) činnosti do 
budúcnosti, použitie finančných zdrojov, najmä kapitálových výdavkov a významnejších 
nákupov tovarov a služieb 
  

ÚŠZV Lešť má pôsobiť ako nadrezortné multifunkčné výcvikové zariadenie poskytujúce 
moderné výcvikové podmienky pre špeciálny výcvik vojenských, policajných, zdravotníckych 
a záchranárskych činností.  

Za týmto účelom bolo Uznesením vlády č. 498/2007 schválené jeho dobudovanie v období 
rokov 2007 – 2009 takým spôsobom, aby bolo vytvorených šesť relatívne samostatných sektorov pre 
výcvik: 

• sektor A – lokalita sídliska Družba – model intravilánu mesta s možnosťou výcviku všetkých 
odborností; 

• sektor B – lokalita Vododromu – časť vodnej plochy – multifunkčné vodné cvičisko pre výcvik 
špeciálnych činností vo vodnom prostredí; 

• sektor C – lokalita južne od ÚŠZV Lešť, voľný terén – krytá plaváreň, sklady a garáže; 

• sektor D – ubytovňa Slávia 300;  

• sektor E – priestor cvičných skál „BRALCE“; 

• sektor F – lokalita Hlavného tábora Oremov Laz - výcviková osada vidieckeho typu JAKUB 
VILLAGE, určená pre výcvik komplexných taktických vojenských, policajných a 
záchranárskych činností; 

• sektor G – lokalita hlavného tábora Oremov Laz – dobudovanie Spoločného bojového 
výcvikového centra (ďalej len „SBVC“) slúžiaceho pre výcvik a monitoring („boj o mesto 
a dom“) vojenských formácií na stupňoch rota a prápor. 

 
Sektor A – Výcviková časť mestského typu v sídlisku Družba – bude obsahovať 7 výškových budov, 5 
prízemných domov, strelnice, telocvičňu, cestnú sieť a parkovisko prispôsobené na rozsiahly nácvik 
taktických, záchranných a evakuačných operácií v aglomeráciách. Táto časť bude dominantnou 
časťou komplexu. Jednotlivé nižšie uvedené cvičiská budú jej súčasťou alebo v jej  blízkosti, 
s možným prechodom do jej centra. 

Sektor B – Výcviková časť  Vododrom  – vytýčená časť vodnej plochy Vododrom (priestor, v ktorom sa 
nevykonávajú plavby a brody vojenskej techniky) obsahujúci súbor podvodných účelových 
stacionárnych prekážok, trenažérov a makiet určených pre taktický, záchranný, evakuačný 
a vyprosťovací výcvik potápačov špecialistov.   

Sektor C – výstavba skladov a garáží, krytej plavárne a náhradného zdroja elektrickej energie 

Pre uskladnenie 9 – 12 ks techniky a uskladnenie materiálu o celkovom objeme cca 200 m3 sa 
v rámci výstavby vybudujú garáže a sklady. V tomto sektore bude vybudovaná krytá plaváreň, ktorá 
zabezpečí celoročný výcvik špeciálnych jednotiek na hladine i pod hladinou vody, zároveň zabezpečí 
regeneráciu cvičiacich po celodennom namáhavom výcviku. Náhradný zdroj elektrickej energie bol 
vybudovaný a spustený do prevádzky v roku 2007. 
 

Sektor D – rekonštrukcia ubytovne Slávia 300 

Rekonštrukciou ubytovne sa navŕši lôžková i regeneračná kapacita ÚŠZV Lešť a zabezpečí sa 
plnohodnotný výcvik špeciálnych jednotiek v kombinácii s regeneráciou, čím bude možné uspokojiť 
nadmerný záujem všetkých silových rezortov o nami poskytované služby, pričom v prvom rade bude 
využívaná na ubytovanie cvičiacich zložiek OS SR. 
 

Sektor E – priestor cvičných skál „BRALCE“ 

V roku 2007 bol vybudovaný výcvikový trenažér VIA FERRATA (sústava pevných železných istiacich 
lán a rebríkov v skalnom masíve Bralce), ktorý umožňuje komplexný výcvik vyvedenej špeciálnej 
jednotky v horskom teréne. 
Súčasťou výcvikového trenažéru je zrubový objekt, ktorý plní úlohu učebne, skladiska, sušiarne 
a odpočivárne pri výcviku vyvedenej špeciálnej jednotky.  
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Sektor F – Výcviková osada vidieckeho typu JAKUB VILLAGE  

Jakub VILLAGE – obsahuje súbor prízemných budov, kostolíka a cvičísk prispôsobených na rozsiahly 
nácvik taktických, záchranných a evakuačných operácií v priestore dedinského typu alebo v 
priľahlom otvorenom teréne. Ďalej bude obsahovať cvičiská, ktoré z bezpečnostných dôvodov nie je 
možné umiestniť v hlavnej časti.  

• taktický polygón  v otvorenom teréne – polygón v otvorenom teréne obsahujúci súbor terčov, 
zákopov, kladín, jám, zátarasou, barikád a iných prekážok, na ktorých je možné nacvičovať 
taktické a strelecké činnosti družstiev v otvorenom teréne. Tento priestor bude možné zadymiť 
a zapáliť riadeným požiarom a následne hasiť všetkými hasičskými prostriedkami. 

• polygón pre nácvik odstraňovania havárií techniky - maketa lietadla, autobusu, vlakového vozňa 
a vlakovej cisterny prispôsobená na nácvik záchranných, evakuačných a vyprosťovacích prác 
s možnosťou rozloženia riadených požiarov. 

• polygón pre hasenie požiarov rôzneho typu –  poschodová budova s otvoreným terénom  
v blízkosti taktického polygónu určená na hasenie rozsiahleho požiaru všetkou hasičskou 
technikou zo zeme i zo vzduchu. 

• cvičisko riadenia vozidiel – určené na výcvik bezpečnej jazdy, špeciálnej jazdy, taktiky jazdy, 
situácií spojených s premávkou, prevozom chránených osôb, vzniku dopravných nehôd 
s možnosťou úniku nebezpečných odpadov alebo látok. 

• športové priestory na kondičný výcvik, voľný čas a regeneráciu – areál s malým futbalovým 
ihriskom, bežeckým oválom a s prírodnou posilňovňou a kondičnou prekážkovou dráhou. 

  

Sektor G – Spoločné bojové výcvikové centrum - dobudovanie  

Dobudovaním SBVC sa zabezpečí plnohodnotný výcvik veliteľov a štábov práporov, brigád 
a opozičnej jednotky na konštruktívnej simulácii (s počítačovou simuláciou) a výcvik jednotiek na 
stupni rota a prápor vrátane opozičnej jednotky s využitím živej simulácie formou dvojstranných 
cvičení s laserovou streľbou v otvorenom a zastavanom teréne, pričom konštruktívna simulácia bola 
sfunkčnená v roku 2006 a dodanie a sfunkčnenie živej simulácie je plánované v roku 2008. 

Realizáciou uvedeného dobudovania vo všetkých sektoroch sa na relatívne malom priestore 
zabezpečí množstvo výcvikových možností pre rôzne oblasti v súvislosti s bojom proti 
terorizmu, organizovanej kriminalite a živelným pohromám a ich následkom. Zníži sa, vzhľadom 
na teraz rozptýlený výcvik, jeho ekonomická náročnosť pri vysokej prevádzkovej kapacite v reálnych 
podmienkach. 

Vybudovanie výcvikového komplexu je a bude riešené na nehnuteľnostiach v správe ÚŠZV Lešť vo 
Vojenskom obvode Lešť.  

Po dobudovaní bude ÚŠZV Lešť schopný poskytnúť vhodné ubytovanie a stravovacie kapacity ako 
i zdravotnícke zabezpečenie vrátane riadenej regenerácie. Samotný priestor Vojenského obvodu Lešť, 
kde je ÚŠZV Lešť situovaný, vzhľadom na veľkú rozlohu, má vhodné prírodné podmienky ale i rôzne 
prízemné i výškové budovy, ktoré už neplnia pôvodný účel a možno ich využiť pre výcvik. 
ÚŠZV Lešť už má vybudovaných niekoľko moderných výcvikových zariadení, ako sú JAKUB 
CLIMBING, JAKUB KOLOSEUM, JAKUB BUILDING GUN a laserová strelnica SCATT.  
 
 
Realizácia dobudovania 

Dobudovanie ÚŠZV Lešť je vzhľadom na rozsah zámerov riešené v troch etapách. 

V prvej etape v roku 2007 bola realizovaná  I. časť výstavby výcvikovej osady Jakub VILLAGE, 
ktorá je účelovým polyfunkčným modelom osady vidieckeho typu pre výcvik jednotlivca a malých 
skupín v podmienkach bojových, protiteroristických, mierotvorných a záchranárskych situácií 
a činností. Súčasťou výstavby bolo  vybudovanie  náhradného zdroja elektrickej energie vrátane 
pripojenia a dodávky technológie a vybudovanie systému lanových dráh a rebríkov VIA FERRATA.  

Predpokladané a schválené celkové investičné náklady v roku 2007 boli vo výške 162.380.000,- 
Sk, pričom 150.000.000,- Sk bolo preinvestovaných do výcvikovej osady Jakub VILLAGE, 3.400.000,- 
Sk do náhradného zdroja elektrickej energie vrátane pripojenia a 993.000,-Sk do výstavby systému 
lanových dráh a rebríkov VIA FERRATA v priestore cvičných skál „BRALCE“. Čiastka 6.640.000,- Sk 
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bola použitá na vypracovanie projektov výstavby skladov a garáží, oplotenia krytej plavárne, 
rekonštrukcie objektu Slávia 300 a 1.000.000 Sk bolo použitých na výstavbu výcvikového zrubu.   

V druhej etape v roku 2008 bude dokončená II. časť výstavby výcvikovej osady Jakub VILLAGE, 
zahájená rekonštrukcia ubytovne Slávia 300 a zahájená príprava realizačných  projektov vybraných 
objektov v sídlisku Družba.  

Predpokladané celkové investičné náklady v roku 2008 sú vo výške 407.022.000,- Sk, pričom 
212.460.000 Sk bude preinvestovaných na nákup výcvikových trenažérov rozširujúcich možnosti 
využitia výcvikovej osady JAKUB VILLAGE ,135.000.000 Sk na rekonštrukciu a modernizáciu objektu 
Slávia 300, 5.320.000 Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sídliska Družba, 
6.000.000 Sk na rekonštrukciu výdajne stravy, 38.863.000 Sk na úhradu záväzkov za rekonštrukciu 
objektov v Trenčianskych Tepliciach a 9.380.000 Sk na rekonštrukciu objektov hlavného tábora Lešť 
na SIM CITY.     

V tretej etape v roku 2009 bude ukončená výstavba oplotenia areálu ÚŠZV Lešť, dokončená 
výstavba krytej plavárne, dokončená rekonštrukcia ubytovne Slávia 300 a dokončená výstavba 
výcvikových polygónov v sídlisku Družba. 

V závislosti od možností rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany je v roku 2009 plánované 
preinvestovať 566.900.000 Sk a to na výstavbu skladov a garáží 19.400.000 Sk, na výstavbu 
oplotenia a elektronickej ochrany 10.000.000 Sk, na výstavbu krytej plavárne 87.900.000 Sk a na 
výstavbu výcvikových polygónov v sídlisku Družba.  

Na základe predloženého návrhu riešenia bola spracovaná dokumentácia stavebného zámeru 
dobudovania ÚŠZV Lešť, ktorého obsahom boli finančné kalkulácie týkajúce sa nákladov na 
dobudovanie ÚŠZV Lešť, ako aj finančné kalkulácie budúcich nákladov na prevádzkovanie 
jednotlivých výcvikových zariadení ÚŠZV Lešť. Plán využívania výcvikových zariadení ÚŠZV Lešť  
bude spracovávaný každoročne k 30. 6. na nasledujúci rok. Predpoklad využívania výcvikových 
zariadení je 75 % pre rezort obrany a 25 % pre ostatné rezorty 
 
Finančné zabezpečenie 

Požiadavka na predmetný rozvoj bola spracovaná v súlade so závermi Analýzy činnosti ÚŠZV 
Lešť a návrh ďalšieho rozvoja prerokovanej v kolégiu ministra obrany dňa 21. 4. 2005 a vo vláde SR 
dňa 13. 7. 2005. V rámci obranného plánovania boli vznesené požiadavky na generálneho riaditeľa 
SEOPMZ dňa 17. januára 2007, č. p.: ÚŠZV-53/2007 s požadovanou výškou investičných nákladov  
1.029.360.000,- Sk rozložených do rokov 2007 až 2009. 

Dobudovanie ÚŠZV Lešť bude hradené z kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly MO SR. 
S realizáciou stavebných prác sa uvažuje v rokoch 2007 až 2009 v závislosti od možností rozpočtovej 
kapitoly ministerstva obrany SR. Ministerstvo obrany bude hľadať možnosti dobudovania ÚŠZV Lešť, 
cestou MF SR z rozpočtových kapitol subjektov, ktoré sa budú podieľať na využívaní ÚŠZV Lešť, t. j. 
MV SR, MF SR, MS SR, MDPaT SR, MZ SR a NBÚ. 

Náklady na prevádzku ÚŠZV Lešť navrhujeme hradiť subjektmi, ktoré budú výcvikový komplex 
využívať za dodržania ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady za rezort obrany budú hradené 
z rozpočtovej kapitoly MO SR (rozpočet ÚŠZV Lešť). MV SR, MDPaT SR, MS SR, MF SR, MZ SR 
a NBÚ budú každoročne, pri príprave štátneho rozpočtu na nasledujúci rok, predkladať ÚŠZV Lešť 
požiadavky na rozsah výcviku na nasledujúci rok vrátane výšky nákladov potrebných na zabezpečenie 
výcviku ich príslušníkov. 

Predpokladaný odhad ročných prevádzkových nákladov na výcvikový komplex mimo mzdových 
nákladov je 57,97 mil. Sk. Z toho cca 46 mil. Sk bude hradených z rozpočtovej kapitoly ministerstva 
obrany a zvyšok z rozpočtových kapitol uvedených subjektov. 

 Výcvikové 
stredisko 

Mzdové  
náklady 

 Energie Služby Ostatné Spolu 

Spolu 
bez 

mzdov. 
nákladov 

MO 
SR 

Iné 
rezorty

SBVC 17,9 3 2 22,3 45,2 27,3 21,84 5,46 
UB 300 17 7 3 0 27 10 8 2 
Jakub Village 
I. etapa 

8,3 4,5 1,8 1,5 16,1 7,8 6,24 1,56 

Jakub Village 
II. etapa 

11,2 1 0,3 0,3 12,8 1,6 1,28 0,32 
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Hl. tábor 0 1 0,5 0,5 2 2 1,6 0,4 
Družba 4,7 4 0,5 3 12,2 7,5 6 1,5 
Vododrom 0 0,9 0,15 0,1 1,15 1,15 0,92 0,23 
Sklady 0 0,05 0 0 0,05 0,05 0,04 0,01 
Plaváreň 2,6 0,2 0,1 0,2 3,1 0,5 0,4 0,1 
Bralce 0 0 0,05 0,02 0,07 0,07 0,05 0,02 
Spolu 61,7 21,65 8,4 27,92 119,67 57,97 46,37 11,6 

 

Na základe požiadavky na rozsah výcviku a výšky nákladov stanovených na výcvikový deň budú 
vo svojich rozpočtových kapitolách uvedené subjekty účelovo viazať rozpočtové prostriedky na 
zabezpečenie výcviku. MF SR rozpočtovým opatrením presunie účelovo viazané prostriedky takto 
vyčlenené jednotlivými správcami rozpočtových kapitol do rozpočtovej kapitoly MO SR. Ministerstvo 
obrany tieto prostriedky presunie do rozpočtu ÚŠZV Lešť. Uvedený postup je stanovený uznesením 
vlády SR č. 998 z 22. októbra 2003. 

  
3) Kontrakt s MO SR 
 
ÚŠZV Lešť nemal v roku 2007 uzavretý žiadny kontrakt so zriaďovateľom (MO SR). 

 
 
4) Činnosti /produkty/ organizácie 
   
V oblasti výcviku ÚŠZV Lešť vykonáva výcvik špeciálnych skupín alebo jednotlivcov v rámci 
požiadaviek OS SR a iných silových rezortov v oblastiach – kurzy prežitia, zajatia, boj z blízka, kurzy 
ochrany osôb, kurzy lezenia a bojovej streľby, kurzy potápania a pod. Ďalej vykonáva odborné 
semináre v prospech OS SR a silových rezortov na témy boj s terorizmom, metódy, postupy 
a technické prostriedky a materiálové vybavenie v rámci činností jednotlivých zásahových skupín, 
strelné zbrane. V neposlednom rade organizuje súťaže v bojovej streľbe a silových disciplínach, 
vydávanie odborných kníh v záujmových oblastiach , zvyšovanie odbornej úrovne inštruktorov 
oddelenia výcviku a pod. V oblasti zdravotníctva sa zameriava na preventívne zdravotníctve programy 
členené na program prevencie poškodení a liečby pohybového aparátu a program prevencie stresu 
a rizikových faktorov. Program kineziológie a regenerácie síl zameraný na zvyšovanie odolnosti 
organizmu, riadená obnova síl organizmu po vysokej profesionálnej záťaži, predovšetkým pre 
príslušníkov špeciálnych jednotiek podieľajúcich sa na príprave a na boji proti terorizmu, účastníkov 
zahraničných mierových misií, vojenských operácií. Ďalej sa ÚŠZV Lešť zameriava na diagnostiku 
funkčnej rezervy organizmu, t.j. kvalifikovanie stresu a záťaže, ktoré organizmus toleruje bez 
poškodenia a určenie času pôsobenia stresu, ktorý osobu vyradí z činnosti. Spolupodieľa sa pri výuke 
urgentnej medicíny katastrof, výuke poskytovania prvej pomoci pre príslušníkov OS SR. Náklady na 
výcvik na jednu osobu a deň sú vo výške 278 Sk, náklady za poskytovanie zdravotných úkonov sú 40 
Sk za každý poskytnutý úkon, náklady za ubytovanie sú vo výške 277 Sk/noc za štandardnú izbu 
a 325 Sk/noc za apartmán, náklady na hodinovú prevádzku sauny sú 60 Sk.   
V roku 2007 sa výcviku a regeneračných pobytov zúčastnilo 1078 príslušníkov všetkých silových 
rezortov, čo predstavuje 7858 lôžkodní. 
   
   5) Rozpočet organizácie: 
Rozpočet ÚŠZV Lešť  pre rok 2007 bol rozpočtovými  opatreniami  správcu rozpočtovej   kapitoly  
upravený  na celkovú sumu 220.938.335,- Sk.
  
Rozpočet Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 
Druh výdaja – rozpočtové výdaje (v tis. Sk) 
Mzdy a platy 26.973 
Poistné 8.941 
Tovary a ďalšie služby 20.747,3 
Bežné transfery 1.897 
  
Bežné výdavky celkom 58.558,3 
Kapitálové výdavky celkom 162.380 
Výdavky celkom 220.938,3 

Výdaje 
prevádzkové 

a ostatné náklady
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 600 - Bežné výdavky  –  čerpanie   
  
 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 26.958,4 tis. Sk.  
Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2007) 105 osôb z toho 13 
profesionálni vojaci a 92 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Do počtov sú zahrnutí 
len zamestnanci v služobnom a pracovnom pomere s plným pracovným úväzkom.  
  
620-poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní – 8.932,3 tis. Sk. 
Odvody boli realizované v súlade s platnými normami v nadväznosti na vyplatený objem platových 
prostriedkov. Doplnkové dôchodkové poistenie využívalo 66 zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a 8 profesionálni vojaci. 
  
630- tovary a ďalšie služby – čerpanie celkom  20.545,5 tis. Sk  
v tom :  
Energia, voda a komunikácie celkom  4.525,7 tis. Sk,  z toho :  
-    energie  3.997,743 Sk 
-   vodné, stočné 47.282 Sk  
-    poštové a telekomunikačné služby 480.630 Sk  
  
 
Cestovné výdavky celkom 242.956 Sk, z  toho: 

o tuzemské 142.475 Sk  
o zahraničné 60.380 Sk 

 
Materiál a  služby celkom  7.076.994 Sk, z toho : 
- Interiérové vybavenie  561,0 tis. Sk - doplnenie jednotlivých kusov kancelárskeho nábytku pre 

jednotlivé pracoviská   
- Všeobecný materiál 1.903 tis. Sk – kancelárske potreby, papier, tonery do tlačiarní 

a kopírovacích strojov, telovýchovný materiál,  čistiace a hygienické prostriedky 
- Knihy, časopisy, noviny – 107 tis. Sk – nákup odbornej literatúry, časopisov a zákonov,  
- Výpočtová technika – 456 tis. Sk – obmena zastaranej tabuľkovej výpočtovej techniky a jej 

príslušenstva 
-       Telekomunikačná technika  14 tis. Sk  
-       Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 543 tis. Sk – jednalo sa o nákup kancelárskych  
        zdravotníckych, stravovacích a dielenských zariadení  
-      Špeciálny materiál 998 tis. Sk – nákup munície a pyrotechniky 
-      Pracovné odevy, obuv – 418 tis. Sk 
-      Potraviny – 2.004 tis. Sk – nákup proviantu do vojenskej kuchyne  
-      Palivá ako zdroje energie – 15 tis. Sk – jedná sa o nákup PHM do kosačiek 
-      Reprezentačné – 57 tis. Sk – osobný limit riaditeľa ÚŠZV zvýšený o limit na menovité akcie  
  
  
Dopravné celkom 1.226 tis. Sk   
- palivo 588,0 tis. Sk   
- servis, údržba a opravy 541,0 tis. Sk   
- pracovné odevy, obuv 97,0 tis. Sk – materiál zakúpený pre vodičov služobných motorových 

vozidiel 
  
Rutinná a štandardná údržba celkom 4.437 tis. Sk – servis, oprava, údržba, z toho : 
- výpočtová technika 5,0 tis. Sk - servis a bežné opravy výpočtovej techniky a tlačiarní 
- údržba prevádzkových strojov, zariadení, techniky 402,0 tis. Sk - údržba kopírovacích strojov,    
      opravy  elektrospotrebičov, zdravotníckych strojov 
- interiérové vybavenie 98,0 tis. Sk, 
- budov, priestorov a zariadení  3.932,0 tis. Sk 
  
  
Nájomné za prenájom celkom 564,0 tis. Sk – za prenájom skladovacích a kancelárskych priestorov 
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Ostatné tovary a služby celkom 2.473,0 tis. Sk  
 
-     školenia, kurzy, semináre, konferencie  801,0 tis. Sk – účastnícke poplatky za  semináre, 

školenia a konferencie  organizované civilnými subjektmi so zameraním  na zmeny 
v daňovom, sociálnom, nemocenskom, zdravotnom a personálnom zabezpečení; 

-           konkurzy a súťaže 9,7 tis. Sk; 
-           propagácia a reklama 7,1 tis. Sk – výdavky súvisiace s propagáciou ÚŠZV Lešť;  
-           všeobecné služby 858,0 tis. Sk – pranie bielizne, vývoz odpadov, revízie; 
-           špeciálne služby 152,0 tis. Sk – vypracovanie geometrických plánov; 
-           štúdie, expertízy, posudky, náhrady – 10,0tis.Sk; 
-      poplatky 78,5 tis. Sk  – úhrada poplatkov  za vedenie účtov a prenos dát do jednotlivých bánk, 

poplatky za nezamestnávanie zdravotne postihnutých;  
    -           prídel do sociálneho fondu 267,6 tis. Sk – 1,0 percento z vyplatených platov 
                          profesionálnych vojakov a 1,5 percenta zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme; 

-       stravovanie 86,4 tis. Sk - formou GASTRO lístkov; 
-           odmeny na základe dohôd 114,5 tis. Sk; 
-           dane 88,5 tis. Sk. 
  
 
640 – Bežné transfery   celkom 1.528,1 tis. Sk, z toho:  
 
- na nemocenské dávky 61,4 tis. Sk – nemocenské dávky vyplatené zamestnancom pri výkone 

práce vo verejnom záujme;  
- jednotlivcom – 22,5 tis. Sk; 
- odstupné 263,8 tis. Sk – vyplatené zamestnancom prepusteným z organizačných dôvodov 
- na príspevok na údržbu vojenskej rovnošaty 260,8 tis. Sk –  v zmysle výnosu MO SR 

č.SELP/K-17/1-314  vyplácaný peňažný príspevok na údržbu vojenskej rovnošaty 
- na príspevok na bývanie 919,6 tis. Sk- vyplatený profesionálnym vojakom v zmysle § 169 

zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej  službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
  
 700 - Kapitálové výdavky  celkom 162.011,0 tis. Sk, z toho:  
 
- nákup trenažéra JAKUB VILLAGE  150.000,0 tis. Sk, 
- výstavba výcvikového zrubu  1.000,0 tis. Sk, 
- vypracovanie projektovej dokumentácie 6.618,0 tis. Sk  
- nákup lanovej dráhy  993,0 tis Sk  
- náhradný zdroj el. energie 3.400,0 tis. Sk      
 
v tis. Sk 

Niektoré  
ukazovatele               

  
Druh výdaja Pol. Rok   2005 Index Rok  2006 Index Rok 2007 Index 

Cestovné 631 194,7 70,0 292,9 150,5 242,9 82,9 
Energie, voda, 
komunikácie  632 4.911,8 135,4 2.883,9 58,7 4.525,6 156,9 

Materiál a služby 633 10.078,2 226,8 7.844,2 77,8 7.076,9 90,2 

Dopravné 634 1.313,1 150,3 1.197,1 91,2 1.225,9 102,4 
Údržba 635 5.552,2 208,3 3.039,9 54,8 4.437,4 145,9 
 Prenájom 636 25,6 301,2 832,9 3253,5 563,9 67,7 
Služby 637 2.536,4 185,1 2.476,1 97,6 2.472,7 99,9 
Transfery 642 1.004,5 350,7 1.146,9 114,2 1.528,2 133,25 
Kapitál. výdavky 710 0 0 94.644,9 0 162.011,1 171,2 
Celkom  25.616,5 188,9 114.358,8 446,4 184.084,6 160,9 
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v tis. Sk 

Podľa kategórií               
  

Druh výdaja Kat. Rok 2005 Index Rok 2006 Index Rok 2007 Index 

Mzdy a platy 610 22.891,4 161,3 22.770,8 99,5 26.958,4 118,4 
Poistné 620 6.949,8 160,5 7.437,1 107,0 8.932,3 120,1 
Tovary a ďalšie  
služby 630 24.612,0 185,5 19.013,5 77,3 20.545,5 108,1 

Bežné transfery 640 1.004,6 350,9 1.146,9 114,2 1.528,2 133,2 

Bežné výdavky  
celkom 600 55.457,8 172,9 50.368,3 90,8 57.964,5 115,1 

Kapitálové výdavky 700 0 0 94.644,8 0 162.011,1 171,2 
Celkom:   55.457,8 172,9 145.013,1 261,5 219.975,6 151,7 

 
  
6) Personálne otázky : 
  
Počet zamestnancov 
  

Počet zamestnancov, ako aj štruktúru ich zloženia (zamestnanci pri výkone práce vo verejnom 
záujme a profesionálni vojaci) bol určený ÚŠZV Lešť tabuľkou počtov, ktorú s účinnosťou od  1. 12. 
2005 vydalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po schválení ministrom obrany.  

Pre rok 2007 bol stanovený k 31. 12. 2007 počet zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a profesionálnych vojakov spolu 135.  Skutočný počet bol 118. Na voľné pracovné miesta bolo 
v prevažnej väčšine potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa z oblastí: fyzioterapia, 
balneológia a liečebná rehabilitácia, ošetrovateľstvo, psychológia. Tieto voľné pracovné miesta sa 
nám nepodarilo obsadiť vhodným kvalifikovaným personálom. 

V roku 2007 bol z organizačných dôvodov skončený pracovný pomer u desiatich 
zamestnancov. U siedmich zamestnancov bol skončený pracovný pomer dohodou. Prijatých do 
pracovného pomeru v roku 2007 bolo 28 zamestnancov. Vyčlenení na plnenie úloh ÚŠZV Lešť boli 
dvaja profesionálni vojaci, jeden na riadiacu funkciu, jeden na oddelenie výcviku ako inštruktor. Dvom 
profesionálnym vojakom bolo ukončené vyčlenenie k ÚŠZV Lešť, jeden bol vyčlenený na plnenie úloh 
do inej zložky MO SR, druhý požiadal o skončenie dočasnej štátnej služby.  

 ÚŠZV Lešť predpokladá výraznejšiu zmenu personálneho obsadenia z dôvodu 
organizačných zmien a transformácie na výcvikové stredisko ozbrojených síl Slovenskej republiky vo 
Vojenskom obvode Lešť k 1. 7. 2008.  
 
  Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra ÚŠZV je ustanovená tabuľkou počtov schválenou ministrom obrany 
Slovenskej republiky. 

 
             Riaditeľstvo ÚŠZV Lešť plní odborné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti 
ÚŠZV Lešť. Je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania. Je nositeľom úloh ÚŠZV 
Lešť v celom rozsahu jeho pôsobnosti.  

      Súčasťou riaditeľstva sú oddelenia, ktoré zabezpečujú činnosti spojené s kontrolou plnenia 
úloh uložených riaditeľom ÚŠZV Lešť, prípravou materiálov a podkladov pre pracovné porady a 
rokovania, získavaním a spracovaním informácií potrebných pre činnosť ÚŠZV Lešť, vybavovaním 
závažných a operatívnych úloh z poverenia riaditeľa ÚŠZV Lešť, kontrolou dodržiavania 
bezpečnostných a hygienických predpisov, plnením úloh vyplývajúcich zo zákona č. 215/2004 Z.z. o 
ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, realizáciou požiadaviek k pobytu v 
ÚŠZV. Na riaditeľstve ÚŠZV Lešť je zabezpečované komplexné vedenie personálnej agendy 
profesionálnych vojakov a zamestnancov, sledovanie personálnej naplnenosti a spracovávanie 
návrhov na personálne opatrenia, zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov. Na riaditeľstve ÚŠZV 
Lešť je zabezpečované prijímanie a odosielanie registratúrnych záznamov, vedenie ich presnej 
evidencie, vykonávanie preventívnej a metodickej činnosti, kontrola dodržiavania zásad smerníc o 
registratúrnom poriadku a metodického usmernenia Bezpečnostného úradu MO SR, príprava a odsun 
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vyradených registratúrnych záznamov do Vojenského historického archívu. Finančná skupina v 
zmysle pokynov riaditeľa ÚŠZV Lešť zabezpečuje a organizuje finančno-ekonomickú činnosť v súlade 
s osobitnými predpismi, komplexne vedie účtovnú agendu v zmysle zákona o účtovníctve a ostatných 
platných noriem upravujúcich účtovníctvo a výkazníctvo rozpočtových organizácií. Zvláštnu pozornosť 
vo finančnej disciplíne upriamuje k účelnému hospodáreniu s finančnými prostriedkami, včas 
vykonáva rozpočtovanie finančných prostriedkov pre zabezpečovanie potrieb jednotlivých oddelení 
ÚŠZV Lešť, zabezpečuje včasné a správne vykonávanie mzdovej agendy a ďalších peňažných 
náležitostí zamestnancom a profesionálnym vojakom ÚŠZV Lešť.  

            Odbor zdravotnej starostlivosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť predovšetkým pre 
príslušníkov špeciálnych jednotiek, preventívnu rehabilitáciu profesionálnych vojakov formou 
rekondičného pobytu, rekondičné pobyty zamestnancov MO SR, OS SR, ´príspevkových a 
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR, základný a aplikovaný výskum a 
tvorbu koncepčných a výučbových materiálov z oblasti zdravotníckej prevencie a špeciálneho výcviku. 
Zaoberá sa vyšetrovaním fyziologickej a patologickej reakcie a adaptáciou jednotlivých orgánových 
systémov a organizmu ako celku na rôzne druhy zaťaženia. Odbor úzko spolupracuje s oddelením 
výcviku pri zabezpečení špeciálneho výcviku. Zabezpečuje aj výučbu v oblasti prvej pomoci, 
svojpomoci a vzájomnej svojpomoci, imitácie modelových situácií s poškodením zdravia, hromadných 
nešťastí. Realizuje programy prevencie poškodení a liečby pohybového aparátu, zabezpečuje 
fyzikálne procedúry s využitím fyzikálnych energií k prevencii, diagnostike a terapii chorôb a 
zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť prostredníctvom regenerácie (rehabilitácie) počas špeciálnych 
výcvikov. Zaoberá sa sledovaním zmien biochemických markerov počas nadmernej fyzickej záťaže, 
počas špeciálnych výcvikov, ale aj vyhodnocovaním základných biochemických ukazovateľov. 
Zároveň zabezpečuje psychologické testovanie osôb v súlade s predmetom činnosti na špeciálne 
účely. sledovanie psychologických reakcií osôb na záťaž a výcvik, testovanie psychickej odolnosti 
osôb nadobudnutej výcvikom. 

Oddelenie výcviku vykonáva špeciálny výcvik podľa požiadaviek špeciálnych jednotiek 
silových rezortov. Špeciálny výcvik sa vykonáva v oblastiach:  sebazáchova, zajatie, bojová streľba, 
boj zblízka, horský výcvik, ochrana osôb a majetku, inštruktorské a cvičiteľské kurzy v daných 
oblastiach. Výcvik je zameraný na oblasť boja proti organizovanému zločinu a boj s terorizmom. 
Oddelenie sleduje nové trendy a výcvikové postupy, začleňuje nové druhy výcviku do bojových príprav 
príslušníkov špeciálnych jednotiek OS SR a špeciálnych jednotiek ostatných silových rezortov. 
Zabezpečuje odborné vedenie výcviku a výukových hodín, ich efektívnosť a náročnosť, ekonomické 
využívanie prostriedkov určených na vykonanie výcviku, publikačnú činnosť. Zameriava sa na výcvik 
inštruktorov a  cvičiteľov v záujmových oblastiach výcviku, vydávanie príslušných oprávnení; skúšky 
technických pomôcok, materiálov odevov, zbraní v prospech OS SR, vydávanie príslušných posudkov; 
organizáciu súťaží v záujmových oblastiach s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci rezortu i mimo 
neho; reprezentáciu rezortu obrany na podujatiach a súťažiach organizovaných inými subjektmi 
rezortu alebo inými silovými rezortmi SR. Eviduje vyškolených cvičiteľov alebo inštruktorov v 
záujmových oblastiach výcviku, vedie riadiace dokumenty oddelenia, pripravuje podklady a 
požiadavky pre spracovanie smerníc a nariadení riaditeľa ÚŠZV Lešť na vykonanie odborných 
výcvikov. 

 Odbor logistiky je systémom riadenia, plánovania optimalizácie zásobovania a služieb, 
ktorej cieľom je dosiahnuť dostatočnú, efektívnu a pružnú logistickú podporu ÚŠZV Lešť. Zahrňuje 
integrované plánovanie, formovanie a kontrolovanie hmotných a s nimi spojených informačných tokov 
od dodávateľa až po konečného užívateľa ÚŠZV Lešť. Odbor logistiky zabezpečuje hospodárne 
a efektívne využitie rozpočtu ÚŠZV Lešť; údržbu základných fondov ÚŠZV Lešť; racionálne a kvalitné 
stravovanie vlastných zamestnancov, a najmä účastníkov pobytov a realizuje iné zmluvne uzatvorené 
objednávky; pravidelné a včasné revízie na všetky typy zariadení, mimo zdravotníckych, ktoré si ich vo 
svojej prevádzke vyžadujú; bezporuchové zásobovanie energiami, palivami  a vodou; kvalitné a úplné 
zásobovanie materiálom pre osobné používanie, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami; 
organizáciu dopravy a zásobovanie potrebným materiálom; ekologicky nezávadné hospodárenie so 
všetkými druhmi odpadov – najmä biologickým; preventívnu protipožiarnu ochranu ÚŠZV Lešť; 
opravy, údržbu a doplňovanie tylového, technického a stavebno-ubytovacieho materiálu; vedenie 
účtovníctva ÚŠZV Lešť prostredníctvom materiálových modulov cestou evidenčnej účtovnej skupiny. 
Vo vzťahu k zverenému majetku plní hlavne tieto úlohy:  udržiavať ho v riadnom stave, využívať 
všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, 
zneužitiu alebo zníženiu stavu, zabezpečovať vedenie účtovníctva prostredníctvom evidenčnej a 
účtovnej skupiny, viesť operatívnu evidenciu nehnuteľného majetku, archivovať majetkovú 
dokumentáciu, riešiť otázky majetko-právneho vysporiadania nehnuteľností, plánovať finančné 
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prostriedky v oblasti správy majetku a zabezpečovať ich hospodárne využitie, riadiť vykonávanie 
inventarizácie majetku v súlade s platnou legislatívou. viesť operatívnu evidenciu nehnuteľného 
majetku ÚŠZV Lešť, archivovať majetkovú dokumentáciu. Komplexne zabezpečuje prevádzku 
techniky, jej plánovanie, ošetrovanie a opravy. 

 
             Oddelenie kineziológie a metodiky zabezpečuje špeciálnu diagnostiku porúch posturálnych 
funkcií pohybového aparátu; diagnostiku porúch fázického motorického systému; samostatné odborné 
liečebné úkony v súvislosti s pohybovým aparátom v individuálnych a skupinových kineziologických 
cvičeniach; metodiku pohybových aktivít v rámci programov prevencie srdcovo-cievneho 
a pohybového aparátu; zabezpečuje praktickú a teoretickú výučbu zmluvných škôl; vykonáva 
počítačové spracovanie nameraných hodnôt a ich štatistiku triedenia v súčinnosti s odborom 
zdravotnej  starostlivosti. 
 
 
  Aktivity uskutočnené v prospech rozvoja ľudských zdrojov (vzdelávanie) 

  
Všetci novoprijatí zamestnanci ÚŠZV Lešť sa v rámci adaptačného procesu oboznámili so 

základnými internými normami: Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, pod vedením vedúceho 
oddelenia absolvovali odborno-praktickú prípravu, v rámci ktorej sa oboznámili so základnou 
štruktúrou a činnosťami  ÚŠZV Lešť, činnosťou vyplývajúcou z charakteristiky ich pracovného miesta, 
absolvovali vstupné poučenie o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zamestnanci ÚŠZV Lešť sa zúčastňujú školení v oblastiach rozpočtovania, vedenia 
účtovníctva, vedenia personálnej evidencie v programe SAP R/3, školení v oblasti verejného 
obstarávania, správy majetku štátu, štátnej pokladnice.  

ÚŠZV Lešť kladie dôraz na zvyšovanie, prehlbovanie a rozširovanie kvalifikácie svojich 
zamestnancov. V roku 2007 študovali externé magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo 2 
zamestnankyne, predpokladané ukončenie štúdia v roku 2008 a 2009. Dvaja zamestnanci študujú 
externé bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, predpokladané 
ukončenie štúdia v roku 2010. Dvaja zamestnanci študujú externé magisterské štúdium v odbore 
fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia, predpokladané ukončenie štúdia v roku 2009. Dvaja 
lekári ÚŠZV Lešť sú zaradení do predatestačnej prípravy v odbore urgentná medicína. V roku 2007 
ukončila inžinierske štúdium s ekonomickým zameraním jedna zamestnankyňa.  
 
 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne existujúcej štruktúry formou odborných kurzov, seminárov 
a formou samoštúdia, ako aj plánované prehlbovanie, rozširovanie a zvyšovanie kvalifikácie 
zamestnancov a profesionálnych vojakov je a bude realizované v súlade s budúcimi organizačnými 
zmenami spojenými s transformáciou ÚŠZV Lešť na výcvikové stredisko ozbrojených síl Slovenskej 
republiky. 
 
 
 Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika, priemerné platy 
  
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ÚŠZV Lešť k 31.12.2007 

        ZV         SV        ÚSO       VOV  VŠ I. st./Bc./ VŠ II. st. VŠ III. St. 
0 40 45 3 3 25 2 

  
Veková štruktúra zamestnancov ÚŠZV Lešť k 31.12.2007 

do 20 r. 21r.- 30r. 31r.- 40r. 41r.- 50r. 51r.- 60r. Nad 61r. 
0 20 41 27 26 4 

  
  Priemerné platy 

Rok 2007 2006 2005 
  Hrubé  

platy 
Čisté platy Hrubé 

platy 
Čisté platy Hrubé 

platy 
Čisté platy 

Profesionálni vojaci 43580 30506 37753 26420 38694 27085 
Zamestnanci  18194 12736 16391 11474 16050 11235 
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V organizácii v roku 2007 bol týždenný pracovný čas 40 h u profesionálnych vojakov, 37,5 h 
u zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu striedavo 
v dvoch zmenách, majú pracovný čas maximálne 36 a ¼ hodiny týždenne a v nepretržitej prevádzke 
majú pracovný čas maximálne 35 hodín týždenne na základe Kolektívnej zmluvy na rok 2007 
podpísanej riaditeľom ÚŠZV Lešť a Závodným výborom základnej organizácie Slovenského 
odborového zväzu zamestnancov ÚŠZV Lešť.  Základný pracovný čas je určený od 8.00 hod. do 
13.00 hod. Úseky voliteľného pracovného času sú od 6.00 hod. do 8.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 
hod.   
V ÚŠZV Lešť začal Závodný výbor základnej organizácie Slovenského odborového zväzu 
zamestnancov ÚŠZV Lešť pôsobiť v roku 2004. Pravidelne štvrťročne prerokováva s riaditeľom ÚŠZV 
Lešť zásadné otázky starostlivosti o zamestnancov, otázky hygieny, bezpečnosti pri práci a otázky 
zlepšovania pracovného prostredia.  
  
7) Ciele a prehľad ich plnenia
  
Priority a ich plnenie, parametre (kvantitatívne, kvalitatívne) 
Úlohy na rok 2007 boli stanovené riaditeľom ÚŠZV Lešť v Pláne hlavných úloh a základných opatrení 
ÚŠZV Lešť na rok 2008 v zmysle Plánu hlavných úloh a základných opatrení MO SR na rok 2007 
a v zmysle Smerníc o príprave OS SR vo výcvikovom roku 2007. 
 
Hlavnou úlohou ÚŠZV Lešť v roku 2007 bolo pokračovať v dobudovávaní ÚŠZV Lešť na výcvikové 
stredisko pre boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. 
  
Stanovené priority činnosti ÚŠZV Lešť boli komplexne zabezpečené. 
   
  
8) Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku:
 
Vlastné hodnotenie dosiahnutých výsledkov 
            ÚŠZV Lešť plní úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite po celú dobu jeho existencie. 
   
Vplyv vonkajších podmienok (externé inštitúcie) a akým spôsobom 
Orgány, inštitúcie, útvary, zariadenia v súčinnosti s ÚŠZV Lešť 
  

Inštitúcia Druh kooperácie 
1. MO SR, MV SR, MS SR, MDPaT, MF SR - špeciálny výcvik spojený s regeneráciou 
2. Štátna pokladnica - účty organizácie 
3. Slovenská pošta          - platby dávok  a úhrady služieb – šekové    

  poukážky 
- zabezpečenie doručovania list. zásielok 

4. Všeobecná úverová banka  - platby dávok  a úhrady služieb 
5. Rozpočtové organizácie MO SR, štátne 
podniky, príspevkové organizácie, útvary 
a zariadenia OS SR  

- zabezpečovanie preventívnych rehabilitácii,  
  regeneračných a rekondičných pobytov 

  
Podpora činností, metód a postupov 
 

ÚŠZV Lešť je stabilizovanou efektívnou inštitúciou, ktorá osvedčila svoje schopnosti včas 
a riadne zabezpečovať všetky druhy riadnych i mimoriadnych úloh smerujúcich do predmetu činnosti. 
Rozhodujúci smer podpory je do oblasti skvalitňovania organizačného, personálneho a materiálneho 
substrátu organizácie. 
  
Potreba zmeny - časový a vecný harmonogram 
  

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2007 nariadil minister obrany SR 
svojím Nariadením č. 9/2008 vykonať k 1. 7. 2008 organizačné zmeny ÚŠZV Lešť ako výcvikového 
strediska ozbrojených síl Slovenskej republiky s novou organizačnou štruktúrou obsahujúcou 
pričlenené zložky (VÚ 4558 Lešť, PSB Lešť a SBVC Lešť). 
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