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Miesto konania verejného odpočtu:  Centrum výcviku Lešť, zasadacia miestnosť v 

hlavnej administratívnej budove 

 

Termín a čas konania verejného odpočtu:  18. mája 2015, 11:00 hod.  

 

Výročná správa je zverejnená na:   www.lest.mil.sk. 

 www.mosr.sk 
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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť (ďalej len „ÚŠZV Lešť“)  bol 

zriadený Zriaďovacou listinou č. p. SÚMO-2-223/2003 ako štátna rozpočtová organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR. Dňa 27. januára 2014 schválil minister obrany 

Slovenskej republiky Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine ÚŠZV Lešť č. p. SÚMO-2-223/2003, 

ktorým sa dňom 1. februára 2014 zmenil názov rozpočtovej organizácie ÚŠZV Lešť na 

„Centrum výcviku Lešť“.  

1.1 Údaje o organizácii 

 

Názov organizácie:  Centrum výcviku Lešť 

Sídlo organizácie:  Vojenský obvod Lešť, 962 63 Pliešovce 

Adresa organizácie  Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce 

Rezort/zriaďovateľ:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kontakt:   

tel. štátna linka:  +421 45 556 27 96 

tel. vojenská linka:  +421 960 465 501 

fax. – vojenská 

linka: 

 +421 960 465 509 

e-mail:  mosr.seek.lest@mil.sk 

web:  www.lest.mil.sk 

Forma 

hospodárenia: 

 Centrum výcviku Lešť je štátnou rozpočtovou organizáciou 

napojenou na rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky. 

Riaditeľ/štatutár:  prof. MUDr. Ján ZVONÁR, CSc. 

 

Riadiaci funkcionári 

1. zástupca riaditeľa 

- pplk. Ing. Branislav BENKA (do 31. 7. 2014) 

- plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ (od 1. 9. 2014) 

2. zástupca riaditeľa 

- JUDr. Vladislav DZÚRIK, CSc. (do 30. 4. 2014) 

- Ing. Dušan ARGALÁŠ (od 16. 6. 2014) 

mailto:mosr.seek.lest@mil.sk
http://www.uszv.mil.sk/
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právny poradca riaditeľa 

- JUDr. Milan Sláviček, PhD.  

riaditeľ Kancelárie riaditeľa 

- PhDr. Peter TISCHLER (do 31. 3. 2014) 

- neobsadené do zrušenia (31. 8. 2014) 

riaditeľ Odboru riadenia  

- neobsadené od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 

- pplk. Ing. Ferdinand DYCHA (od 1. 12. 2014)  

riaditeľ Odboru ekonomiky  

- Ing. Bc. Andrej ALAKŠA (do 30. 4. 2014) 

- Ing. Andrea GRNÁČOVÁ (od 1. 9. 2014) 

riaditeľ Odboru správy majetku štátu 

- Ing. Ján RAUSA 

riaditeľ Odboru technicko-hospodárskych činností 

- Ing. Ján RAUSA, poverený riadením (do 31. 3. 2014) 

- Ing. Dušan SÚČANSKÝ (od 1. 4. 2014) 

riaditeľ Odboru plánovania , koordinácie a zabezpečenia výcviku  

- kpt. Ing. Martin RATKOVSKÝ, PhD. (do 31.1.2014) 

- kpt. Ing. Miroslav ANTAL – poverený (do 28.2.2014) 

- mjr. Ing. Milan ŽIGMUND (od 1. 3. 2014) 

riaditeľ Odboru špeciálneho výcviku 

- pplk. Ing. Jaroslav MARKO 

riaditeľ Odboru simulačných technológií 

- pplk. Ing. Ivan BYSTRIANSKY 

riaditeľ Zdravotného odboru 

- MUDr. Milan DZAMKO 

riaditeľ Odboru zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany 

- mjr. Ing. František HOMOLA 
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
 

Centrum výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) patrí medzi najmodernejšie multifunkčné 

výcvikové zariadenia v rámci strednej Európy z hľadiska komplexnosti zamerania výcviku 

s možnosťou použitia širokého spektra zbraní a zbraňových systémov. Hlavným poslaním CV 

Lešť je prispievať k vycvičenosti konvenčných jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, špeciálnych a špecializovaných vojenských, policajných, zdravotníckych 

a záchranárskych jednotiek poskytovaním kvalifikačných kurzov a infraštruktúry. 

CV Lešť je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len 

„SZU“) pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, 

v akreditovaných študijných programoch SZU v Bratislave a jej fakúlt, ďalej zabezpečuje 

praktickú výučbu pre fakulty Žilinskej univerzity v oblastiach krízového 

manažmentu, bezpečnostného manažmentu a požiarneho inžinierstva. 

Narastajúci záujem ozbrojených síl, ozbrojených zložiek vrátane záchranárskych 

a zdravotníckych, záujem Najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl v Európe (SHAPE), 

veliteľstva špeciálnych operácii NATO (NSHQ) a iných zahraničných partnerov o výcvik vo 

Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť je dôvodom na rozšírenie výcvikovej 

základne CV Lešť z hľadiska zvýšenia technickej a funkčnej spôsobilosti existujúcej 

infraštruktúry. Aktuálne poznatky zo súčasného poňatia moderného vojenstva vyžadujú 

okrem modernej výzbroje a výstroje aj aktualizované metódy certifikovaného výcviku 

s adekvátnou materiálnou výcvikovou základňou. 

Priority rozvoja CV Lešť na roky 2014 až 2016 boli schválené na 2. mimoriadnom 

zasadnutí kolégia ministra obrany SR dňa 9. apríla 2014 (Rozhodnutie č.: seKoMO-5-3/2014 

2.mim.KoMO). Vypracovanie materiálu „Návrh na Rozvoj Centra výcviku Lešť,                   

č.: CV-323/2014“ bolo stanovené ministrom obrany na naplnenie uznesení výboru Národnej 

rady pre obranu a bezpečnosť č. 13/2012, uznesenia vlády SR č. 498/2007, Rozpracovania 

programového vyhlásenia vlády na roky 2012 až 2016 a bol spracovaný na základe analýz 

a záverov medzirezortnej komisie a expertných skupín. 

 

2.1 Rozvoj CV Lešť v roku 2014 

Cieľom rozvoja  CV Lešť na roky 2014 až 2016 bola oprava a modernizácia zariadení 

určených na podporu a vykonávanie výcviku v rozsahu: Mobilné pracovisko pre výskum 

prevencie a záchrany osôb a majetku, Val pechotnej strelnice, Cvičisko trhania a mínovania, 

Taktické cvičisko boja v zastavanom priestore, Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti 

zásahových činnosti – Táborisko Slávia a modernizácia a rozšírenie funkcionality 

simulačného systému pre potreby počítačovo podporovaných cvičení používaného 

Ozbrojenými silami SR, hasičskými a zdravotnými záchrannými zložkami. V roku 2014 boli 

realizované prvé tri projekty a rozšírenie funkcionality simulačného nástroja. 
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Mobilné pracovisko pre výskum prevencie a záchrany osôb a majetku – Stanový tábor 

Mobilné pracovisko zabezpečuje požiadavky cvičiacich jednotiek ozbrojených síl SR 

ako náhrada zariadení obdobného charakteru ako sú používané v operáciách medzinárodného 

krízového manažmentu. Mobilné pracovisko bude využívané aj ostatnými zložkami 

bezpečnostného systému SR a jednotkami NATO za účelom umožnenia modelovania, 

simulovania a verifikácie vedeckých hypotéz a teoretických poznatkov získaných 

bezpečnostným výskumom a vývojom nových konceptov, technologických riešení 

a pracovných postupov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň umožní ministerstvu obrany v budúcnosti disponovať komplexom ubytovania 

využiteľným pri vzniku mimoriadnych udalostí a riešení reálnych krízových situácií mimo 

vojnu a vojnového stavu vrátane využitia na účely ubytovania. 

Val pechotnej strelnice 

Predchádzajúci technický stav pechotnej strelnice nevyhovoval bezpečnosti a značne 

tým obmedzoval strelecký výcvik. Z hľadiska možného úniku striel bola strelnica zaradená 

do kategórie „Otvorená strelnica“ (ochranné prvky nezabraňujú úniku priamo vystrelených 

alebo odrazených striel mimo priestor strelnice).  
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Rekonštrukciou a modernizáciou strelnice v navrhovanom rozsahu vznikla moderná 

vonkajšia multifunkčná strelnica so sektorom pre výcvik ostreľovačov a sektorom pre výcvik 

dynamickej streľby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozícia strelnice umožňuje pohyb automobilov vo výstrelnom priestore, čím sa 

rozširuje využitie strelnice. Záchytné zariadenie cieľového priestoru je tvorené záchytným 

zemným valom. V hornej časti valu sú inštalované po celej dĺžke ochranné balistické steny, 

ktoré slúžia na zachytenie striel vystrelených s väčším námerom na cieľ ako je stanovený. 

V cieľových priestoroch sa nachádzajú motorizované terčové dráhy. V zadnej časti 

streleckého prístrešku sektora pre nácvik dynamickej streľby sa nachádzajú technické 

a obslužné miestnosti. Strelecký prístrešok slúži hlavne pre nácvik presnej mierenej streľby 

pričom umožňuje súčasnú streľbu až do 32 strelcov. 

Cvičisko trhania a mínovania 

Cvičisko je určené na výcvik vojsk so zameraním na prácu s ostrými trhavinami 

a iniciátormi, kladenie ostrých mín, následne ich odstraňovanie a bezpečné ničenie. Je určené 

pre výcvik ženijných zručností pri práci s trhavinami, pre ničenie munície a trhavín, 

spaľovanie bezdymových prachov a čierneho prachu a likvidáciu dohľadanej nevybuchnutej 

munície. Komplexne umožňuje vykonávať výcvik trhacích prác, ostré trhanie ženijnou 

muníciou a taktické cvičenia pod námetom. Cvičisko tvorí niekoľko typových ochranných 

stavieb ako úkryt pre pyrotechnikov, úkryt pre hotovostné vozidlo, úkryt pre iniciátori, úkryt 

pre muníciu určenú na ničenie a opravená  spevnená príjazdová komunikácia. 

Zrekonštruované a dobudované cvičisko spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky a 

predpisy pre vykonávanie moderného a efektívneho výcviku.  
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Rozšírenie funkcionality simulačného systému 

Simulačný systém konštruktívnej simulácie bol rozšírený o Analytický nástroj pre 

podporu plánovania a vykonávania cvičení. Nástroj podporuje vyhodnocovanie a evidenciu 

priechodných a nepriechodných oblastí, zobrazovanie optickej viditeľnosti, vyhľadávanie 

optimálnych plôch a oblastí pre vykonávané aktivity. Umožňuje definovať oblastí no-go a 

slow-go. Zobrazuje priechodnosť terénom pre rôzne druhy techniky a pre živú silu. 

Analyzuje a ponúka priestory optimálnych pozorovateľní, čiary prvého vizuálneho kontaktu 

a exportuje informácie získané analýzou terénu do grafickej podoby vhodnej pre tlač. 

Analýza terénu je vykonávaná na digitálnych terénoch v systéme konštruktívnej simulácie 

OneSAF. 

 

Príprava a realizácia opravy a modernizácie výcvikových zariadení prebieha v zmysle 

schváleného harmonogramu. Projekty Stanový tábor, Val pechotnej strelnice a Cvičisko 

trhania a mínovania boli realizované v roku 2014, Projekty Centrum výskumu a inovácií 

bezpečnosti zásahových činnosti - Táborisko Slávia a Cvičisko boja v zastavanej oblasti budú 

realizované v rokoch 2015-2016. 

Realizáciou tohto zámeru vznikne v roku 2016 moderné a všestranné výcvikové 

centrum, ktoré bude v mnohých oblastiach jedinečné v Európe a zaradí sa k výcvikovým 

zariadeniam štandardne využívaným domácimi a zahraničnými jednotkami. 

Hlavným cieľom strednodobého rozvoja CV Lešť je vybudovať certifikované 

spoločné výcvikové centrum pre všetky bezpečnostné, záchranárske a zdravotnícke 

zložky a zahraničné jednotky v súlade s medzinárodnými štandardami. 

Vybudovanie výcvikového komplexu je riešené na nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu 

v správe CV Lešť vo Vojenskom obvode Lešť. 
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3 ČINNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE  
 

Obsahom činnosti CV Lešť je plniť úlohy spojené s obranou a bezpečnosťou štátu 

a s tým súvisiacich potrieb výcviku vrátane služieb s tým spojených. Úlohy sú plnené 

prostredníctvom prevádzkovania a poskytovania výcvikových a ostatných zariadení, 

poskytovaním výcviku veliteľov, štábov a organizačných zložiek na úrovni práporov 

a brigád v rôznych oblastiach vojenstva a špeciálnej prípravy a poskytovaním 

zdravotníckych, regeneračných a rehabilitačných služieb. Predmetný výcvik a služby sú 

vykonávané a poskytované na zariadeniach poľného výcviku, zariadeniach špeciálneho 

výcviku, na simulačných technológiách a zariadeniach zdravotného zabezpečenia. 

 

3.1 Špeciálne výcvikové zariadenia 

 

Na zariadeniach špeciálneho výcviku bol zabezpečovaný výcvik a požiadavky od 

cvičiacich z rezortov MO SR, MV SR, MF SR, MS SR  a  zahraničných jednotiek. V roku 

2014 boli pre potrebu výcviku v kurzoch a špeciálneho výcviku využívané výcvikové 

zariadenia:  

 výcviková osada Jakub Village, 

 lezecký trenažér Jakub Climbing, 

 strelecko-taktický trenažér Jakub Building Gun, 

 výsadkový vrtuľníkový trenažér Jakub Koloseum, 

 lezecká skalná lokalita Bralce so zaistenými cestami Via Ferrata, 

 takticko-strelecký polygón  výškovej budovy Jakub High-Rise Building Gun, 

 laserová strelnica SCATT, 

 prekážková dráha CISM. 

 

Prehľad využitia Špeciálnych výcvikových zariadení podľa počtu dní: 
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Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výc. dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Strelecko-taktický komplex 159 5081 

Jakub Village – Požiarno-záchranársky komplex 130 5151 

Jakub Village – Dopravný komplex 122 4035 

Jakub Village – Ostatné zariadenia 221 7325 

Jakub Building Gun 93 1437 

VVT Jakub Koloseum 41 656 

Jakub Climbing 41 570 

Bralce - Via Ferrata 71 1258 

Družba - JHRBG 164 4844 

Družba – Barierová strelnica 81 1556 

Prekážková dráha CISM 9 432 

Laserová strelnica SCATT 3 213 

Telocvičňa UB 100 116 2705 

Posilňovňa UB 100 89 1655 

Telocvičňa UB 300 63 979 

Posilňovňa UB 300 82 862 

 

 

 

3.2 Poľné výcvikové zariadenia 

 

Poľné výcvikové zariadenia predstavujú komplex vybudovaných a prírodných 

výcvikových zariadení predurčené na taktický, manévrový a strelecký výcvik. V roku 

2014 boli využívané zariadenia:  

 strelnica bojových vozidiel, 

 súčinnostná strelnica, 

 pechotná strelnica, 

 cvičisko trhania a mínovania, 

 hádzalisko ručných granátov, 

 cvičisko pre boj v zastavanej oblasti Hlavný tábor, 

 delostrelecká strelnica,  

 cvičisko vodenia bojových vozidiel, 

 CAMP Štefánik. 
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Prehľad využitia Poľných výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Simulačné technológie 

 

Oblasť simulačných technológií je v CV Lešť zabezpečovaná dvoma programami: 

 Program prípravy veliteľov a štábov podporovaný konštruktívnou simuláciou, 

 Program výcviku malých skupín a účelových zoskupení podporovaný 

technológiami inštrumentovaného výcviku. 

  

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výc. dní/ 
Počet osôb 

Súčinnostná strelnica + taktické cvičiská SS 119 19370 

Delostrelecká strelnica 3 34 

Strelnica bojových vozidiel + taktické cvičiská 

SBV 
142 15834 

Pechotná strelnica 60 3727 

Hádzalisko ručných granátov 23 1649 

Cvičisko trhania a mínovania 29 233 

Cvičisko vodenia bojových vozidiel 54 2198 

Vodné cvičisko 52 1701 

Taktické cvičisko - Hlavný tábor 76 3346 
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Prehľad využitia simulačných technológií podľa počtu dní: 

 

 

3.4 Zdravotné zabezpečenie a výcvik 

 

Činnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, regenerácie a rehabilitácie je za rok 2014 

možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:  

 pravidelná, včasná a bloková regenerácia, rehabilitácia a rekondícia v záujme 

obnovy síl, zdravia a zamedzenia nežiaducich následkov vysokej tréningovej 

záťaže, 

 procedúry fyzikálnej terapie a rehabilitácie zameranej predovšetkým na 

funkčné a organické poruchy pohybového systému (obsahujúce komplexnú 

elektroliečbu, svetlo liečbu, termoterapiu, magnetoterapiu, vodoliečbu vrátane 

sauny ako aj poskytovanie rôznych druhov masáží čiastočných aj celkových),  

 zdravotné zabezpečenie kurzov, 

 výučba prvej pomoci pre kurzy organizované Odborom špeciálneho výcviku 

(ďalej len „OdŠV“), výučba v oblasti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, 

výučba záchrany a improvizácie v teréne, 

 výskum v oblasti fyziológie telesnej záťaže frekventantov kurzu boja zblízka,  

 vyšetrenie a diagnostika kardiovaskulárneho, respiračného a pohybového 

systému, meranie fyziologických funkcií, 

74 
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Konštruktívna simulácia  

Inštrumentovaný výcvik 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výc. dní/ 
Počet osôb 

Konštruktívna simulácia  88 423 

Inštrumentovaný výcvik 79 1300 
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 možnosti komplexného interného vyšetrenia vrátane laboratórneho 

a funkčného vyšetrenia, vakcinácia, aplikácie injekcií a infúzií, drobné 

chirurgické výkony, 

 rekondičná a regeneračná liečba s možnosťou využitia špeciálnych liečebných 

metodík v rámci individuálneho a skupinového cvičenia, 

 špeciálna pohybová liečba funkčných a organických porúch pohybového 

aparátu, poúrazových a pooperačných stavov s možnosťou vyhodnotenia 

závažnosti funkčnej a organickej poruchy pre posudkové účely.  

 

3.5 Prehľad využitia ubytovacích zariadení 

 

Ubytovacie zariadenia sú neodmysliteľnou súčasťou podpory výcviku vo VP VO Lešť. 

Ubytovanie účastníkov výcviku a výcvikových aktivít bolo pre jednotlivé rezorty MO SR, 

MV SR, MF SR, MS SR a  zahraničných jednotiek realizované v zmysle požiadaviek 

ubytovaním v štandardných alebo poľných ubytovniach. Jednotlivé opravy a údržba 

ubytovacích zariadení boli realizované  na základe dohôd, zmlúv a kontraktov.  

Na ubytovacích zariadeniach bola v roku 2014 vykonávaná štandardná drobná údržba a 

nasledovné stavebné práce: 

 Táborisko Riečky – dokončenie vonkajšej fasády na ubytovni budova č 3., uteplenie 

budovy spoločnej sprchárne, obnova hygienických náterov jednotlivých budov 

táboriska, 

 Táborisko Brožkov prameň – výmena podlahových krytín a dlažieb, obnova 

hygienických náterov jednotlivých budov táboriska, 

 Zrubový tábor Slávia – obnova hygienických náterov jednotlivých budov táboriska, 

 UB – 300 a UB – 100 – obnova hygienických náterov jednotlivých priestorov 

ubytovacích zariadení, rozšírenie skladu proviantu 

 UB – 60 Zábava – obnova hygienických náterov jednotlivých priestorov 

ubytovacieho zariadenia, 

 UB – 60 Vododrom – obnova hygienických náterov jednotlivých priestorov 

ubytovacieho zariadenia, výmena okien a začatie utepľovania vonkajšej fasády 

budovy. 

 

V priebehu roka 2014 boli v jednotlivých ubytovacích zriadeniach zriadené sušiarne 

odevov vybavené potrebných materiálom. Okrem bežnej údržby bola v okolí jednotlivých 

ubytovacích budov vykonávaná aj vonkajšia údržba týchto priestorov zameraná na 

udržiavanie poriadku a čistoty. 

 

V rámci vonkajšej kontroly v roku 2014 boli vykonané v ubytovacích zariadeniach dve 

kontroly z VÚHE MO SR Bratislava, bez zistených nedostatkov. 

 



S t r a n a  | 14 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2014 

 

 

Ubytovacie zariadenia 
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365 

Prehľad využitia ubytovacích zariadení podľa počtu dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet dní/ 
Počet osôb 

Zrubový tábor SLÁVIA 165 3934 

Táborisko BROŽKOV PRAMEŇ 71 840 

Táborisko RIEČKY 83 644 

Zábava – UB  60 136 201 

CV - UB 100 238 1668 

CV - UB 300 257 2231 

Vododrom - Chata DOLINA 49 70 

Vododrom -UB 60 114 645 

Celkove ubytovacie zariadenia využívalo 10 233 osôb 
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MO SR (GŠ OS) MO SR (ostatní) MV SR MF SR MS SR INÉ 

Prehľad využitia ubytovacích zariadení podľa cvičiacich zložiek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie Počet osôb % 

MO SR (GŠ OS SR) 3942 39 

MO SR – ostatní  

(CV, VP, VOS, ÚHL RK) 
3619 35 

MV SR 1627 16 

MF SR 90 0,7 

MS SR 51 0,3 

INÉ vrátane zahraničných 

jednotiek 
904 9 

SPOLU 10 233 100 

 

  



S t r a n a  | 16 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2014 

 

 

4 MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŽITIA PRODUKTOV CV LEŠŤ   

ZA ROK 2014 

 

4.1 Výcvik v pôsobnosti Odboru špeciálneho výcviku 

Na špeciálnych výcvikových zariadeniach bol zrealizovaný výcvik organizovaný           

a riadený OdŠV prostredníctvom špecializovaných kurzov, resp. dozorom nad výcvikom 

jednotiek rezortov MO SR, MV SR, MF SR a MS SR. 

V roku 2014 bolo z plánovaných 48 zrealizovaných 38 kurzov, ktorých sa zúčastnilo 

699 príslušníkov rezortu obrany čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast     

o 136 %. 

OdŠV v roku 2014 zorganizoval okrem plánovaných kurzov aj nadrezortné súťaže 

v skalnom lezení, „Železný muž“, v horskej cyklistike a v bojovej streľbe s celkovým 

počtom 274 súťažiacich z rezortu obrany a mimorezortných zložiek. Tým zaznamenal 

nárast súťažiacich o 27 % oproti roku 2013. 

 

V roku 2014 realizoval Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť tieto kurzy a aktivity: 

 

Názov kurzu/aktivity Dátum Počet dní Počet osôb 

FIGHT 01/14 10.2.-14.2.2014 5 44 

COMBAT ABS 01/14 17.2.-28.2.2014 10 20 

INF CQB BASIC 01/14 10.3.-21.03.2014 10 16 

DEFENCE 01/14 17.3.-21.3.2014 5 10 

SECURITY 01/14   

/zabezpečoval NBÚ/ 
24.3.-4.4.2014 10 7 

COUNT FLOOD 01/14 31.3.-4.4.2014 5 25 

HEIGHT WORK BASIC (ZaSKIS) 31.3.-4.4.2014 5 14 

COUNT FLOOD 02/14 7.4.-11.4.2014 5 30 

HEIGHT WORK 01/14 7.4.-11.4.2014 5 18 

DEFENSE 02/14 7.4.-11.4.2014 5 13 

SECURITY 01/14   

/pre príslušníkov NBÚ/ 
22.4.-25.4.2014 4 7 

COMBAT ABS 02/14 12.5.-23.5.2014 10 21 

INF CQB BASIC 02/14 26.5.-6.6.2014 10 17 

MP HEIGHT WORK 02/14 12.5.-16.5.2014 5 19 

MP HELL 01/14 19.5.-23.5.2014 5 15 

MP BUILD 01/14 26.5.-30.5.2014 5 14 

Železný muž 27.5.-28.5.2014 2 30 
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Názov kurzu/aktivity Dátum Počet dní Počet osôb 

Majstrovstvá CV Lešť v lezení na 

obtiažnosť 
21.5.-22.5.2014 2 21 

DEFENSE ADV 01/14 12.5.-16.5.2014 5 22 

HEAT 01/14 26.5.-30.5.2014 5 3 

HEIGHT WORK 02/14 (ZaSKIS) 2.6.-6.6.2014 5 15 

MP HEIGHT WORK 02/14 9.6.-13.6.2014 5 14 

FIGHT 9.6.-13.6.2014 5 17 

MOUNTAIN SUMMER 9.6.-27.6.2014 15 6 

DEFENCE 04/14 16.6.-20.6.2014 5 8 

INF CQB BASIC 03/14 16.6.-27.6.2014 10 14 

DEFENCE 05/14 23.6.-27.6.2014 5 4 

MP HELL 30.6.-4.7.2014 5 7 

AQUA BASIC + ADVENCE 01/14 14.7.-25.7.2014 10 4 

AQUA 01/14 14.7.-18.7.2014 5 6 

INF CQB ADV 01/14 30.6.-11.7.2014 10 16 

MP HELL  02/14 30.6.- 4.7.2014 5 7 

MP HELL  03/14 7.7.-11.7.2014 5 9 

DEFENSE 05/14 14.7.-18.7.2014 5 5 

INTEL 01/14 21.7.- 1.8.2014 10 2 

COMBAT CVI 01/14 2.9.-19.9.2014 13 15 

AQUA FROG 01/14 22.9.-26.9.2014 5 3 

DEFENSE 06/14 8.9.-12.9.2014 5 9 

Kombinovaný kurz 2.9.-12.9.2014 9 25 

3. ročník súťaže v horskej cyklistike 3.9.2014 1 61 

DEFENSE 07/14 20.10.-24.10.2014 5 14 

HELL BASIC 01/14 27.10.-07.11.2014 5/10 19 

10. ročník súťaže v bojovej streľbe 2.10.2014 1 156 

FIGHT 02/14 3.11.-14.11.2014 10 43 

COMBAT INS 01/14 10.11.-28.11.2014 15 10 

INF CQB INFRA 01/14 3.11.-7.11.2014 5 16 

SERE B 24.11.-26.11.2014 3 10 
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4.2 Výcvik v pôsobnosti Odboru simulačných technológií 

 

Počet plánovaných výcvikových aktivít jednotiek OS SR zabezpečovaných Odborom 

simulačných technológií CV Lešť bol v roku 2014 celkovo 34. Z toho počtu bolo 15 cvičení 

plánovaných v prostredí konštruktívnej simulácie a 19 cvičení s využitím inštrumentovaného 

výcviku živej simulácie. Na základe mimoriadnych požiadaviek OS SR a iných rezortov bolo 

v prostredí konštruktívnej simulácie realizovaných celkove 17 cvičení a kurzov a s využitím 

živej simulácie celkove 26 výcvikových aktivít.  

Najväčší dôraz bol v roku 2014 kladený na cvičenia ISAF, certifikáciu 22.mpr 

Michalovce do NRF, medzinárodné cvičenie GROUND PEPPER 2014, Veliteľsko-štábne 

cvičenie HaZZ. Všetky cvičenia boli pripravené, vykonané a hodnotené na výbornej úrovni. 

Okrem zabezpečenia cvičení, príslušníci Odboru simulačných technológií zabezpečovali 

rôzne ukážky, školenia, kurzy, prednášky, realizáciu projektov modernizácie softvérového 

vybavenia a iné dôležité aktivity CV Lešť. 

Výcvikové zariadenia boli využívané v súlade s požiadavkami kladenými na 

špecifickosť a charakter výcviku. 

 

V roku 2014 realizoval Odbor simulačných technológií CV Lešť tieto kurzy a výcvikové 

aktivity: 

KONŠTRUKTÍVNA SIMULÁCIA 

Názov cvičenia Dátum Zložka 
Počet 

osôb 

VŠC - HaZZ  20.-28.1.2014 MV SR 45 

Súčinnostný výcvik obväzísk - 

ROLE 1 
17.-20.2.2014 VzS 40 

Kurz JEMM VzS  24.-28.2.2014 VzS 14 

Odborný kurz - Plánovanie 3.-7.3.2014 VP  12 

Kurz JEMM PS  10.-14.3.2014 PS 12 

Kurz JEMM VzS  7.-11.4.2014 VzS 20 

Medicína katastrof SZU BB  15.4.2014 MZ SR 40 

VŠC - MNMPBn 22.-25.4.2014 VP 63 

EOD COE TN - využitie budovy. 5.-16.5.2014 EOD - 

VŠC - „BLUE LAND 2014“ 4.6.2014 VJVM Martin 40 

Krízový manažment - „STREAM 

2014“  
2.7.2014 OÚ Veľký Krtíš 25 

VŠC - „BLUE LAND 2014“ 30.7.2014 VJVM Martin 40 

EOD COE TN - využitie budovy. 1.-12.9.2014 EOD - 

Kurz JEMM VzS  3.-7.11.2014 VzS 14 
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Názov cvičenia Dátum Zložka 
Počet 

osôb 

Súčinnostný výcvik obväzísk - 

ROLE 1 
10.-13.11.2014 VzS 21 

Kurz JEMM brbz Trenčín 18.-28.11.2014 PS 12 

VŠC - „BLUE LAND 2014“ 3.12.2014 VJVM Martin 25 

Celkovo 423 

 

ŽIVÁ SIMULÁCIA (INŠTRUMENTOVANÝ VÝCVIK) 

 

Názov cvičenia Dátum Zložka 
Počet 

osôb 

Taktické cvičenie  15.1.2014 MV SR - PPÚ BB 12 

TC ISAF MSF SFAT  10.-14.2.2014 VJVM Martin 40 

Taktické cvičenie 12.2.2014 MV SR - PPÚ BB 10 

TPC - „FIBUA“ 3.-7.3.2014 22.mpr 100 

Taktické cvičenie  13.3.2014 MV SR - OV PPZ BA - 

Taktické cvičenie 19.3.2014 MV SR - PPÚ PO 12 

Taktické cvičenie 26.3.2014 MV SR - PPÚ BA 10 

Taktické cvičenie  26.3.2014 MV SR - OOS BA 10 

SALUS VITALIS  28.3.2014 Občianske združ. 11 

Taktické cvičenie  2.4.2014 MV SR - PPÚ BB 14 

Taktické cvičenie 3.4.2014 MV SR - NAKA - 

TC - ISAF MSF SFAT 3.-17.4.2014 1.mb (12.a13.mpr) 270 

TC - „OLYMP“ 28.-30.4.2014 22.mpr 120 

Taktické cvičenie 2.-6.6.2014 ČS PSR 40 

TC - Súťaž špeciálnych jednotiek V4 

- bez MILES 
3.-5.6.2014 Riaditeľstvo PZ BA - 

TC s BS - „SPARTA“ 23.-26.6.2014 22.mpr 200 

Taktické cvičenie 25.6.2014 MV SR - PPÚ TN 15 

Taktické cvičenie 9.7.2014 MV SR - PPÚ BB 10 

TC - ARMY TRAINING  12.7.2014 Súkromná organ. 40 

Taktické cvičenie 14.-16.7.2014 VJVM Martin 30 

Taktické cvičenie 8.-12.9.2014 5.pŠU Žilina 16 

Taktické cvičenie 24.-26.9.2014 MV SR - NAKA 11 

Taktické cvičenie 9.-10.10.2014 MV SR - PPÚ BA 10 
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Názov cvičenia Dátum Zložka 
Počet 

osôb 

Taktické cvičenie 15.10.2014 MV SR - PPÚ BB 14 

Medzinárodné cvičenie „GROUND 

PEPPER 2014“     
15.-22.10.2014 GŠ, PS 220 

kurz „HELL BASIC“  5.11.2014 OdŠV Lešť 21 

Taktické cvičenie 6.11.2014 MV SR - RHCP SO 14 

TC s BS  24.-28.11.2014 11.mpr Martin 50 

Celkovo 1300 

 

4.3 Výcvik realizovaný v CV Lešť 

 

CV Lešť bolo, vďaka svojej jedinečnosti v strednej Európe, v roku 2014 permanentne 

obsadené  rôznymi jednotkami a zložkami OS SR, zložkami bezpečnostného systému SR 

a jednotkami zahraničných partnerov. Celkovo sa výcviku, cvičení a iných aktivít v roku 

2014 vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť zúčastnilo 10.311 príslušníkov 

rezortov MO SR, MV SR, MS SR, MF SR, MZ SR a zahraničných partnerov pričom priamo 

výcviku to bolo 9.612. 

 

Prehľad najvýznamnejších výcvikových aktivít v roku 2014: 

CERTIFIKÁCIA 22. mprsk FIBUA 2014 

22. mpr MI 

(204 osôb) 

3.3.-7.3. 

2014 

Výcvik bol zameraný na boj v zastavaných 

priestoroch. Bola precvičovaná taktika, strelecká 

príprava formou takticko-poradového cvičenia s 

podporou systému živej simulácie MILES 2000. 

JCET SOTG US SFG 10 1 US 1/10 

5.pŠU ZA 

USA - US SFG 10 

(43 osôb) 

10.3.-21.3. 

2014 

Strelecká príprava, na ktorej sa vzájomne 

oboznamovali so zbraňami partnerskej jednotky, 

precvičovali streľbu pod stresom, streľbu 

v budovách a činnosť v konvojoch. 

Výcvik poľských špeciálnych síl – CQB POL 

Poľsko 

(40 osôb) 

23.3.-29.3. 

2014 

Zdokonalenie odbornej streleckej pripravenosti 

využívaním zariadení v oblasti boja 

v zastavanom priestore s použitím ostrého 

streliva. 
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„Spolupráca – komunikácia – zodpovednosť Lešť 2014“ 

o.z. SALUS VITALIS 

VHJ Sliač 

prchbo RV 

ÚHL RK 

Prezídium HaZZ 

Česko 

Nemecko 

Izrael 

(386 osôb) 

27.3.-28.3. 

2014 

Súťaž záchranárskych posádok preverujúca 

riešenie nehôd s hromadným postihnutím osôb 

so zameraním na komunikáciu a spoluprácu 

jednotlivých zložiek pri záchrane života.  

1) teoretické prednášky – SR, ČR a PL.  

2) praktická časť - súťaž záchranárskych 

posádok, prebiehajúca v priestoroch CV Lešť.  

Súťažilo 30 záchranárskych posádok zo  SR, ČR, 

po jednej  posádke z Izraela a Nemecka a 

posádky OS SR a HaZZ.  

MEDICÍNA KATASTROF 

VHJ Sliač 

SZU BB 

ZOd CV Lešť 

(60 osôb) 

14.4.-15.4. 

2014 

Cvičenie bolo zamerané na záchranárske činnosti   

zdravotnej služby a hasičských jednotiek pri 

havárií s hromadným postihnutím osôb. Zároveň 

aj na upevnenie spolupráce medzi hasičskou 

jednotkou a zdravotnou záchrannou službou 

úzko spolupracujúcich v prípade udalostí. 

DESERT GUARDIANS 2014 

1. mb TO 

12. mpr NR 

(659 osôb) 

7.4.-17.4. 2014 

Cieľom cvičenia bolo, pred nasadením do 

operácie ISAF, čo najkvalitnejšie a 

najefektívnejšie pripraviť a vycvičiť jednotku na 

plnenie úloh v plnom rozsahu a v maximálnej 

miere na všetky možné situácie, ku ktorým môže 

dôjsť počas plnenia operačných úloh.  

DNK LAND SOF CQB 

Dánsko 

(72 osôb) 
26.4.-9.5. 2014 

Cvičenie zamerané na výcvik boja v zastavanej 

oblasti s použitím ostrého streliva, výbušnín a 

lanových techník. 

SPOLOČNÉ CVIČENIE SOF POLSOCOM 

5.pŠU ZA 

POL SOF 

(31 osôb) 

6.4.-12.4. 2014 

Medzinárodné cvičenie jednotiek 5.pŠU a POL 

SOF. Výcvik bol zameraný na streleckú a 

taktickú prípravu. Počas výcviku boli zladené 

taktické postupy jednotiek NATO SOF. 

VÝCVIK DEKLAROVANEJ JEDNOTKY NRF 2014 

prchbo RV 

(150 osôb) 

12.5.-23.5. 

2014 

Cieľom cvičenia bolo precvičiť všetky svoje 

spôsobilosti v oblastiach detekcie, analýzy, 

dekontaminácie v situáciách vojenského, ako aj 

nevojenského charakteru. 
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FALCK - Dopravné nehody s hromadným postihnutím osôb 

FALCK 

VHJ Sliač 

CV Lešť 

(93 osôb) 

14.5.-15.5. 

2014 

Pracovné stretnutie k príprave nových 

nozologických jednotiek, ktoré bolo spojené s 

prácou v skupinách lekárov, záchranárov, 

študentov na tému Nehody s hromadným 

postihnutím osôb. 

COURSE – HOME MADE EXPOLOSIVE 

EOD COE TN 

USA 

(28 osôb) 

5.5.-17.5.  

2014 

Kurz inštruktorov podomácky vyrábaných 

výbušnín na operačný stupeň (Home Made 

Explosive Course – Operators Level – Train The 

Trainers) 

Medzinárodné majstrovstvá špeciálnych policajných jednotiek 

Slovensko 

Česko 

(104 osôb) 

2.6.-6.6. 

 2014 

9. ročníku medzinárodnej súťaže špeciálnych 

policajných jednotiek krajín V4. 

SLOVPOL 2014 

VS BA 

5. pŠU ZA 

VP POL SOF 

(164 osôb) 

4.6.-13.6.  

2014 

Medzinárodné cvičenie špeciálnych jednotiek 

SR a POL. 

JCET SOTG US SFG 10 1 US 2/10 

5.pŠU ZA 

USA - US SOF 

(26 osôb) 

8.6.-20.6.  

2014 

Spoločný výcvik jednotiek 5.pŠU a US SOF. 

Výcvik bol zameraný na zladenie taktických 

postupov jednotiek NATO SOF.  

Certifikácia NRF 2015 – SPARTA 

22. mpr MI 

(412 osôb) 

13.6.-27.6. 

2014 

Národná certifikácia deklarovaného príspevku 

Slovenska do síl rýchlej reakcie NATO NRF v 

roku 2015. Tvorí ho mechanizovaná rota, čata 

opráv a prepráv a zdravotnícka jednotka na 

úrovni ROLE 1 z 22. mpr MI. 

ALIANTE 

stredoškoláci z 9 

krajín (Čiernej Hory, 

Litvy, Chorvátska, 

Slovenska, Kanady, 

Turecka, Poľska, 

Gruzínska a Českej 

republiky) 

(140 osôb) 

30.6.-5.7.  

2014 

Hlavnou úlohou bolo zvýšiť povedomie 

stredoškolákov o histórii, geografii, politológii, 

ale predovšetkým o bezpečnostnej problematike 

a NATO. 
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5 VEREJNÝ  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE  
 

5.1 Náklady na prevádzku v roku 2014 

 

Náklady na prevádzku v roku 2014 boli hradené z rozpočtu CV Lešť, napojeného na 

rozpočtovú kapitolu MO SR. Náklady spojené s využívaním výcvikových trenažérov 

a služieb s tým spojených boli hradené subjektmi, ktoré výcvikový komplex využívali za 

dodržania ustanovenia § 26, ods. 1, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup stanovuje Uznesenie vlády 

SR č. 998/2003. 

MV SR, MS SR, MF SR, MZ SR, NBÚ a SIS na základe požiadaviek na rozsah 

výcviku a výšky nákladov stanovených v cenníkoch vo svojich rozpočtových kapitolách 

účelovo viažu rozpočtové prostriedky na zabezpečenie výcviku. MF SR rozpočtovým 

opatrením presunulo účelovo viazané prostriedky takto vyčlenené jednotlivými správcami 

rozpočtových kapitol do rozpočtovej kapitoly MO SR. Ministerstvo obrany následne tieto 

prostriedky presunulo do rozpočtu CV Lešť. 

Vzhľadom na priebežnú realizáciu parciálnych projektov Konceptu rozvoja Centra 

výcviku Lešť bol rozpočet CV Lešť pre rok 2014 rozpočtovými opatreniami správcu 

rozpočtovej kapitoly upravený na celkovú sumu  14.922.922 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvýznamnejšími položkami CV Lešť boli v roku 2014 obstaranie Mobilného 

pracoviska pre výskum prevencie a záchrany osôb a majetku, oprava a modernizácia 

zariadení špeciálneho výcviku CV Lešť pozostávajúca z Valu pechotnej strelnice 

a Pracoviska trhania a mínovania. Odborom simulačných technológií bol realizovaný 

softvérový projekt modernizácie simulačného systému – Rozšírenie funkcionality 

simulačného systému OneSAF pre potreby počítačovo podporovaných cvičení (Computer 

Assisted Excercise) používaného Ozbrojenými silami SR, hasičskými a zdravotnými 

záchrannými zložkami.   

 

  

Rozpočet: 7.353.572 € Čerpanie k 31.12. 2014 14.920.344 € 

Upravený 

rozpočet: 
14.922.922 € 

% čerpania 

k upravenému rozpočtu: 
99,99% 

% čerpania 

k schválenému  

rozpočtu: 

202,934% 

Zazmluvnené 

finančné 

prostriedky 

0 € 
Voľné finančné 

prostriedky 
2.578 € 
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5.2 Prehľad po ekonomických kategóriách 

 

 
 

Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 3.158,6 tis. €  

Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2014) 322,7 osôb,      

z toho 66,6 profesionálnych vojakov a 269,8 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Do počtov sú zahrnutí len zamestnanci v služobnom a pracovnom pomere s plným 

pracovným úväzkom. 

Kategória 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní – 1.174,6 tis. €  

Pri hradení poistného bolo rozhodujúcou položkou poistenie do sociálnej poisťovne 

a zdravotných poisťovní zamestnancov. 

Kategória 630 – tovary a ďalšie služby – čerpanie celkom 10.084,7 tis. €  

CV Lešť z tejto kategórie realizoval výdavky súvisiace s poplatkami za:  

 631 Cestovné výdavky celkom 49 tis. € – realizácia služobných/pracovných ciest 

tuzemských a sedemnásť zahraničných služobných ciest.  

 632 Energia, voda a komunikácie celkom  822 tis. – úhrada  najmä elektrickej 

energia, poštových a telekomunikačných služieb.   

 633 Materiál a služby celkom 3.922 tis. €. – obstaranie rôznych druhov materiálu za 

účelom zabezpečenia prevádzkových spôsobilostí CV Lešť. Najvýznamnejšou 

položkou bolo obstaranie špeciálneho výcvikového zariadenia.  

 634 Dopravné celkom 199 tis. € – obstaranie PHM a náhradných dielov na techniku. 

 635 Rutinná a štandardná údržba celkom 4.538 tis. € – servis, oprava, údržba: 

- výpočtovej techniky, budov, priestorov a zariadení, špeciálnych strojov, atď., 

 636 Nájomné za prenájom celkom 5 tis. € – za prenájom skladovacích a kancelárskych 

priestorov, fliaš na technické plyny a plavárne  

 637 Ostatné tovary a služby celkom 551 tis. € – školenia, kurzy, semináre, 

konferencie, štúdie, expertízy, posudky, poplatky, kolky, dane, atď.  

Ekonomická 

kategória 
Druh výdavku v tis. € 

610 Mzdy a platy 3.158,6 

620 Poistné 1.174,6 

630 Tovary a ďalšie služby 10.084,7 

640 Bežné transfery 272,0 

600 
Bežné výdavky celkom 

∑ 610, 620, 630, 640 
14.689,9 

700 Kapitálové výdavky celkom 230,3 

Výdavky celkom 14.920,2 
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Kategória 640 – Bežné transfery   celkom 272 tis. € 

Medzi rozhodujúce výdavky CV Lešť patrilo v tejto položke vyplácanie nemocenskej dávok, 

odstupné, odchodné a príspevok na bývanie. 

 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky celkom 230,3 tis. €   

CV Lešť hradilo v tejto položke výdavky súvisiace s obstaraním projektovej dokumentácie 

pre centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností ako aj modernizácie 

kotolne na štiepku. 

 
 
5.3 Porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami 

 
 

Podľa kategórií:  
 
Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu podľa jednotlivých kategóriách. 

Celkový verejný rozpočet v roku 2014 bol vyrovnaný aj napriek miernemu nárastu 

mzdových nákladov. Nárast kapitálových výdavkov bol spôsobený najmä realizáciou 

rekonštrukcie kotolne na drevnú štiepku pri budove UB 100, vybudovanej za účelom 

dosahovania úspory energií v budúcich obdobiach. 

 

Podľa položiek: 

 
Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu podľa jednotlivých položiek. 

Celkový verejný rozpočet bol v roku 2014 vyrovnaný.  

Nárast cestovných výdavkov bol spôsobený najmä realizáciou zahraničných 

služobných ciest, ktoré boli zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti personálu ako 

aj na prezentáciu zariadenia. 

V oblasti energií došlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k výraznej úspore 

najme elektrickej energie. 

Ekonomic. 

kategória 
Druh výdavku 

rok 2014 

v tis. € 
Index 

rok 2013 

v tis. € 
Index 

rok 2012 

v tis. € 
Index 

610 Mzdy a platy 3.158,6 109 2.885,04 101,6 2.840,01 96,0 

620 Poistné 1.174,6 110 1.071,79 104,4 1.026,67 95,8 

630 
Tovary a ďalšie 

služby 
10.084,7 98 10.244,71 345,3 2.966,99 93,3 

640 Bežné transfery 272,0 108 251,44 111,3 226,02 85,6 

600 
Bežné výdavky 

celkom 
14.689,9 102 14.452,97 204,7 7.059,72 94,5 

700 
Kapitálové 

výdavky celkom 
230,3 1000 22,96 15,8 145,0 6,9 

Výdavky celkom 14.920,2 103 14.475,93 200,9 7.204,72 75,4 
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V oblasti nákupu materiálu došlo tiež k úspore finančných prostriedkov a to aj 

napriek tomu, že došlo k obstaraniu mobilného pracoviska pre výskum prevencie 

a záchrany osôb a majetku. K nárastu došlo pri rekonštrukcii objektov z dôvodu 

rekonštrukcie valu pechotnej strelnice a cvičiska trhania a mínovania. Tieto výdavky 

rozšírili portfólio zariadení poskytovaných CV Lešť a zvýšili kvalitu poskytovaných 

služieb. 

Ostatné oblasti rozpočtu sú vyrovnané resp. došlo k miernej úspore finančných 

prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

 
 
5.4 Príjmy CV Lešť 

 

Príjmy CV Lešť sú dlhodobo dosahované  na základe spoplatňovania poskytovaných 

služieb v oblasti prenájmu špeciálnych výcvikových zariadení, v oblasti ubytovania 

a poskytovania stravovacích služieb ako aj v oblasti poskytovaného zdravotného 

zabezpečenia.  K nárastu  záujmu o tieto služby dochádza najmä zo strany zahraničných 

subjektov, ktoré tvorili cca polovicu dosiahnutých príjmov a trend v tejto oblasti je 

dlhodobo rastúci. 

Druh výdavku Položka 
rok 2014 

v tis. € 
Index 

rok 2013 

v tis. € 
Index 

rok 2012 

v tis. € 
Index 

Cestovné 631 49 169 28,94 91,1 31,74 126,9 

Energie a  voda 632 822 89 989,89 116,5 790,26 101,1 

Materiál a služby 633 3.922 82 4.800,54 1472,9 325,91 69,8 

Dopravné 634 199 85 235,47 141,4 166,59 108,8 

Údržba 635 4.538 128 3.532,16 486,4 726,18 76,1 

Prenájom 636 5 59 8,40 171 4,92 109,8 

Služby 637 551 77 718,29 77,9 921,39 116,4 

Transfery 642 272 108 251,44 111,2 226,02 85,4 

Kapitál. výdavky 710 230 1000 22,96 15,8 145 6,9 

Celkom: 10.588 313 10.588 315,1 3.338,01 60,4 

Finančná 

položka 
Popis 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie príjmov 

k 31.12.2014 v € 

% 

plnenia 

200 Nedaňové príjmy 60.000 281.703 469 

221 Admin. poplatky 0 0 0 

222 Poplatky a penále 0 40 0 

223 Poplatky a platby 60.000 199.262 332 

292 Ostatné príjmy 0 82.402 0 
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Riaditeľstvo 

6 PERSONÁLNY MANAŽMENT  
 
 
6.1 Počet zamestnancov 

 
Tabuľkový počet zamestnancov CV Lešť vrátane vyčlenených profesionálnych vojakov 

OS SR určuje zriaďovateľ a organizačnú štruktúru určuje a schvaľuje riaditeľ CV Lešť.  

Celkový tabuľkový počet miest je 363, z toho 286 zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a 77 profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh 

rozpočtovej organizácie.  

Skutočný počet zamestnancov je ovplyvnený finančnými limitmi. K 31.12.2014 bol 

zriaďovateľom určený priemerný evidenčný počet (finančne krytý) 341 osôb, z toho 68 

profesionálnych vojakov a 273 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   

  

6.2 Organizačná štruktúra k 1.1.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Aktivity  uskutočnené v prospech rozvoja ľudských zdrojov (vzdelávanie) 

Novoprijatí zamestnanci CV Lešť sa v rámci adaptačného procesu oboznamujú so 

základnými internými normami (Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a Vnútorný 

poriadok) pod vedením vedúcich zamestnancov na jednotlivých stupňoch riadenia a absolvujú 

odborno-praktickú prípravu, v rámci ktorej sa oboznámia so základnou štruktúrou a 

činnosťami CV Lešť, činnosťou vyplývajúcou z charakteristiky ich pracovného (služobného) 

miesta, absolvujú vstupné poučenie o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

o základných zásadách poskytovania prvej pomoci a protipožiarnych opatreniach v CV Lešť.  

Odbor 

ekonomiky 

Odbor správy 

majetku štátu 

Kancelária 
riaditeľa 

do 31.8.2014 

Riaditeľstvo 

Odbor 
technicko-

hospodárskych 
činností 

Odbor 
špeciálneho 

výcviku 

Odbor  
simulačných 
technológií 

Zdravotný 
odbor 

Obor 
zabezpečenia 

vonkajšej 
a vnútornej 

ochrany 

Odbor 
plánovania, 
koordinácie 

a zabezpečenia 
výcviku 
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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 realizované v súlade s úlohami CV 

Lešť. Do vyššej vojenskej hodnosti boli v roku 2014 povýšení ôsmi  profesionálni vojaci.  

 

Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2014 
Počet osôb 

Elektronické služby verejného obstarávania s praktickými cvičeniami 5 

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov  1 

Školenie verejného obstarávania: zadávanie zákaziek od A po Z 2 

Odborný seminár Daň z príjmov zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie 3 

Školenie k zákonu o ochrane osobných údajov  3 

Seminár k zmenám v zákone o správe majetku štátu 4 

Školenia a semináre k finančným zákonom 4 

Špecializačné štúdium pre zdravotníckych zamestnancov 3 

Praktický odborný výcvik pre psychológa 2 

Kurz vyhodnocovania výsledkov BIODEX 2 

CISCO sieťová akadémia 1 

Krízový manažment, Integrovaný záchranný systém SR  a civilná 

ochrana 
4 

Operačný plánovací proces na taktickom stupni velenia 1 

Systém velenia, riadenia 1 

Výchova a vzdelávanie v odbornej spôsobilosti elektrotechnika 3 

Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach 3 

Školenie operátorov elektronického požiarneho systému 3 

Kurz anglického jazyka pre profesionálnych vojakov úroveň STG 1 10 

Základný kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení  9 

Opakované školenie obsluhy stavebných strojov a zariadení 9 

Školenie na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C+E   2 

Základné školenie žeriavnika triedy B2 1 

Základné školenie operátora Jakub Koloseum  1 

Opakované školenie žeriavnika triedy B2 4 

Opakované školenie operátora Jakub Koloseum  4 

Základný kurz obsluhy krovinorezu 14 

Opakované školenie obsluhy krovinorezov 7 

Aktualizačná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej píly 7 

Základný kurz obsluhy motorových reťazových píl 3 

Opakovaný kurz obsluhy motorových reťazových píl 8 

Základný kurz obsluhy a údržby systému riadenia výcvikových strelníc 

TERČOT 
13 
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Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2014 
Počet osôb 

Základný kurz obsluhy žeriavov 1 

Opakované školenie žeriavnikov 4 

Aktualizačná odborná príprava viazača bremien  1 

Základný kurz viazačov bremien 4 

Opakovaný kurz viazačov bremien 6 

Základný kurz motorový vysokozdvižný vozík 2 

Opakovaný kurz motorový vysokozdvižný vozík 3 

Opakované školenie práce vo výškach 11 

Doškolenie inštruktora skalného lezenia 1 

Základné školenie zamestnancov vlastnej ochrany  15 

Aktualizačné školenie zamestnancov vlastnej ochrany  76 

Rozširovacie školenie vodičov  ADR  o triedu 1 4 

Kurz Inštruktor strelectva III. stupeň 2 

Kurz Inštruktor strelectva II. stupeň 1 

Kurz Inštruktor strelectva I. stupeň 2 

Kurz sebaobrany I. stupeň  1 

Kurz sebaobrany II. stupeň 2 

Základný kurz pre potápačov  2 

 

6.4 Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2014 

ZV SV USO VOV VŠ I. st. VŠ II. st. VŠ III. st. 

5 124 120 1 18 68 5 

 

   Veková štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2014 

do 20 r. 21r.- 30r. 31r.- 40r. 41r.- 50r. 51r.- 60r. nad 61r. 

0 22 119 112 74 14 

 

   Priemerné hrubá mzda  

Rok 2014 /€/ 2013 /€/ 2012 /€/ 

PrV 1361 1336 1327 

Zamestnanci 640 598 590 
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V CV Lešť bol v roku 2014 týždenný pracovný čas 40h u profesionálnych vojakov 

a 37,5h u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnanci, ktorí 

vykonávajú prácu striedavo v dvoch zmenách, mali pracovný čas maximálne 36,5 hod. 

týždenne a v nepretržitej prevádzke pracovný čas maximálne 35 hodín týždenne na 

základe Kolektívnej zmluvy platnej od roku 2012 schválenej riaditeľom CV Lešť 

a predsedom Závodného výboru Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu 

zamestnancov obrany pri CV Lešť. Základný pracovný čas bol internými normami určený 

od 7.00 hod do 15.00 hod.,  pričom zamestnanec môže využiť inštitút pružnej pracovnej doby 

v zmysle kolektívnej zmluvy.  

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany pôsobí 

v CV Lešť od roku 2004.  

 

Na základe rozhodnutia riaditeľa CV Lešť boli realizované organizačné zmeny 

v ÚŠZV Lešť k 1.11.2013. Oddelenie personálneho manažmentu na základe záverov 

tarifikačnej komisie  spracovalo novú tabuľku počtov s  novou organizačnou štruktúrou. 

Následne v roku 2014  bolo realizovaných 5 doplnkov do tabuľky počtov.   

 

6.5 Organizačná štruktúra po reorganizácii a doplnkoch s účinnosťou od 1.9.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom reorganizácie a následných doplnkov do tabuľky počtov bolo prerozdelenie 

kompetencií a odstránenie štrukturálnej nerovnosti oddelení a skupín. Súčasné delenie 

optimalizuje plnenie úloh organizácie.  

 

  

Odbor 

ekonomiky 

Odbor správy 

majetku štátu 

Odbor 
riadenia 

od 1.9.2014 

Riaditeľstvo 

Odbor 
technicko-

hospodárskych 
činností 

Odbor 
špeciálneho 

výcviku 

Odbor  
simulačných 

technológií 

Zdravotný 

odbor 

Obor 
zabezpečenia 

vonkajšej 
a vnútornej 

ochrany 

Odbor 
plánovania, 
koordinácie 

a zabezpečenia 
výcviku 
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7 HODNOTENIE A ANALÝZA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 

 

Hlavnými úlohami v roku 2014 bolo zabezpečiť požiadavky na výcvik jednotiek OS 

SR, špeciálnych a špecializovaných jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR 

určených na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu a zahraničných jednotiek. 

CV Lešť plnilo úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite po celú dobu svojej existencie. 

CV Lešť je stabilizovanou efektívnou inštitúciou, ktorá preukázala svoje schopnosti na 

základe požiadaviek 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 zabezpečenia organizácie 

a hospodárneho, efektívneho a účelného využitia existujúcich výcvikových zariadení. 

Úlohy stanovené v Pláne činností ÚŠZV Lešť a následne CV Lešť na rok 2014 boli 

splnené. 
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8 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

Vzhľadom na široké spektrum pôsobnosti CV Lešť sú výstupy organizácie využívané 

rôznymi užívateľmi:   

V súlade s Uznesením vlády č. 998 z 22. októbra 2003 sú výstupy poskytované 

predovšetkým na výcvik pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek 

bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu pre:   

 

Na základe zmlúv o spolupráci a vzájomnej výhodnosti sú výstupy CV Lešť 

poskytované pre: 

Inštitúcia Druh kooperácie 

1. Slovenská zdravotnícka univerzita 

Bratislava 

praktická výučba študentov SZU, 

prednášková činnosť 

2. Žilinská univerzita Žilina výučba študentov 

3. Technická univerzita Zvolen výučba študentov 

4. AOS Liptovský Mikuláš výučba študentov 

 

V závislosti od požiadaviek a v súlade so Zmluvou medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými 

stranami severoatlantickej aliancie vzťahujúce sa na status ich ozbrojených síl, sú výstupy CV 

Lešť poskytované aj ozbrojeným silám členských štátov NATO. 

 

 

V Lešti,       . apríla 2015      

 

 

prof. MUDr. Ján ZVONÁR, CSc. 

riaditeľ 

 poverený zastupovaním 

Ing. Ján RAUSA 

Inštitúcia Druh kooperácie 

1. MO SR, MV SR, MS SR, MF SR, 

MZ SR, NBÚ, SIS 
špeciálny výcvik spojený s regeneráciou 

2. Rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie a štátne 

podniky MO SR, útvary a 

zariadenia OS SR 

zabezpečovanie regeneračných a 

rekondičných pobytov 

Inštitúcia Druh kooperácie 

1. Zahraničné  ozbrojené jednotky 

a zložky bezpečnostného systému 

NATO a EU 

Špeciálne spoločné a samostatné 

cvičenia spojené s regeneráciou 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

 

AOS Akadémia ozbrojených síl 

BS Bariérová strelnica 

CISM Prekážková dráha 

CV Lešť Centrum výcviku Lešť 

GŠ OS SR Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

ISAF International Security Assistance Force (vojenská misia NATO v 

Afganistane) 

JHRBG Jakub High-Rise Building Gun, takticko-strelecký polygón 

JV Jakub Village – výcviková osada 

JV – DK  Jakub Village – Dopravný komplex 

KoMO Kolégium ministra 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizácia Severoatlantickej 

zmluvy) 

NBÚ Národný bezpečnostný úrad 

NRF NATO Response Force (sily rýchlej reakcie NATO) 

NSHQ NATO Special Operations Headquarters  (najvyššie veliteľstvo 

spojeneckých síl v Európe) 

OdŠV Odbor špeciálneho výcviku 

OS SR Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

PD Prekážková dráha 

SBV Strelnica bojových vozidiel 

SCATT Laserová strelnica 

SIS Slovenská informačná služba 

SR Slovenská republika 

SS Súčinnostná strelnica 

SZU Slovenská zdravotnícka univerzita 

TC Taktické cvičisko 

UB 60, 100, 300 Ubytovacie zariadenie 

ÚHL RK Úrad hlavného lekára Ružomberok 

ÚŠZV Lešť Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky 

VOS Vojenské obranné spravodajstvo 

VP Vojenská polícia 
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VP VO Lešť Vojenský priestor Vojenského obvodu Lešť 

VÚHE MO SR Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 

 


