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1   IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Centrum výcviku Lešť (ďalej len „CV Lešť“) bolo zriadené Zriaďovacou listinou         

č. p. SÚMO-2-223/2003 zo dňa 25. augusta 2003 v znení dodatkov č. 1 z 10. novembra 2004, 

č. 2 z 17. februára 2006, č. 3 z 13. decembra 2006, č. 4 z 30. marca 2007, č. 5 z 27. januára 

2014 a dodatku č. 6 z 20. januára 2016 ako štátna rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MO SR.  

 

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. (do 26.7.2015) 

Ing. Ján RAUSA (od 27.7.2015) 

 

 

Riadiaci funkcionári 

1. zástupca riaditeľa 

- plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ 

2. zástupca riaditeľa 

- Ing. Dušan ARGALÁŠ 

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

- JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.  

riaditeľ Odboru riadenia  

- pplk. Ing. Ferdinand DYCHA  

riaditeľ Odboru plánovania a koordinácie  

- mjr. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. 

riaditeľ Odboru výcvikových zariadení  

- mjr. Ing. Milan ŢIGMUND 

riaditeľ Odboru simulačných technológií 

- pplk. Ing. Ivan BYSTRIANSKY 

riaditeľ Odboru špeciálneho výcviku 

- pplk. Ing. Jaroslav MARKO 

riaditeľ Zdravotného odboru 

- MUDr. Milan DZAMKO 

riaditeľ Odboru ekonomiky 

- Ing. Andrea GRNÁČOVÁ 

riaditeľ Odboru správy majetku štátu 

- Ing. Ján RAUSA (do 26.7.2015) 

- neobsadené (od 27.7.2015) 

riaditeľ Odboru technicko-hospodárskych činností 

- Ing. Dušan SÚČANSKÝ  

riaditeľ Odboru zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany 

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

Centrum výcviku Lešť patrí medzi najmodernejšie multifunkčné výcvikové zariadenia 

v rámci strednej Európy z hľadiska komplexnosti zamerania výcviku s moţnosťou pouţitia 

širokého spektra zbraní a zbraňových systémov.  

Hlavným poslaním CV Lešť v roku 2015 bolo plniť úlohy súvisiace s bezpečnosťou       

a obranou štátu v oblastiach boja proti terorizmu a organizovanej kriminalite zabezpečovaním 

prípravy jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) a špeciálnych jednotiek 

výkonných zloţiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky do operácií v rámci 

domáceho a medzinárodného krízového manaţmentu. CV Lešť aj v roku 2015 plnilo úlohy 

ako školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „SZU“) pre praktickú 

časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, pre špecializačné a ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch SZU 

v Bratislave a jej fakúlt.  

Narastajúci záujem ozbrojených síl, ozbrojených zloţiek vrátane záchranárskych 

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

veliteľstva špeciálnych operácií 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 vyţadujú 

okrem modernej výzbroje a výstroja aj aktualizované metódy certifikovaného výcviku 

s adekvátnou materiálnou výcvikovou základňou, ktorá uţ v súčasnej dobe nie je schopná 

kapacitne pokryť všetky poţiadavky záujemcov. 

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

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

2.mim.KoMO). Pre naplnenie uznesenia výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 

13/2012, uznesenia vlády SR č. 498/2007, rozpracovaného programového vyhlásenia vlády na 

roky 2012 aţ 2016 a na základe analýz a záverov medzirezortnej komisie a expertných skupín 

bolo ministrom obrany stanovené vypracovanie materiálu „Návrh na rozvoj Centra výcviku 

Lešť, č.: CV-323/2014“.  

2.1 Rozvoj CV Lešť v roku 2015 

Za účelom modernizácie výcvikovej a ostatnej infraštruktúry bolo v roku 2015 realizované: 

a) vybudovanie 1. etapy taktického cvičiska „OREMLAND“ časť MOUT pre výcvik 

boja v zastavanom území, ktoré tvoria: 

 výcvikové zariadenie obranných a útočných aktivít (pre výcvik manévrových 

jednotiek do stupňa prápor s bojovou technikou bez pouţitia ostrej munície); 

 výcvikové zariadenie stabilizačných aktivít (pre výcvik jednotiek do stupňa prápor 

s bojovou technikou bez pouţitia ostrej munície) umoţňujúce vykonávanie 

inštrumentovaného výcviku  s vyuţitím laserového systému MILES 2000; 
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 polygón manévru bojovej techniky a pechoty umoţňujúci výcvik koordinácie 

činností s jednotkami bojovej podpory a bojových podporných sluţieb na 

prístupových cestách, ale aj v jeho hĺbke bez ostrej munície; 

b) rozvoj systému Jednotného komunikačného prostredia (inštalácia pasívnej časti LAN, 

WAN - metalické a optické rozvody, certifikácie pasívnej časti LAN kabeláţnych 

systémov, vrátane zabezpečenia ich sprevádzkovania) slúţiaceho pre simulačné 

technológie; 

c) upgrade SW a HW vybavenia systémov konštruktívnej simulácie;  

d) čiastočná modernizácia strelníc zavedením jednotnej technológie terčových manévrov; 

e) upgrade SW na Strelnici bojových vozidiel; 

f) čiastočná modernizácia Hádzaliska ručných granátov; 

g) čiastočné vybudovanie (čiastočná príprava) Spravodajského výcvikového centra; 

h) zrekonštruovali sa ubytovacie zariadenia UB-60 Vododrom, Broţkov Prameň 

a čiastočne Táborisko Riečky; 

i) vybudovanie sociálnych zariadení na Kamennom Vrchu;  

j) poľné výcvikové zariadenia boli vybavené chemickými toaletami.  
  

V roku 2015 bol k CV Lešť pričlenený Muničný sklad Riečky, čím CV Lešť získalo 

spôsobilosť pre skladovanie munície a trhavín.  

 

2.2 Rozvoj v roku 2016 

V rámci krátkodobého a strednodobého rozvoja plánuje CV Lešť pokračovať 

v modernizácii a rekonštrukcii výcvikovej a ostatnej infraštruktúry nasledovne: 

a) vybudovanie 2. etapy taktického cvičiska „OREMLAND“ časť KISHLAK, ktorej 

návrh pozostáva z dvoch častí: 

 Sektor boja v usadlosti – priestor určený pre výcvik bez pouţitia ostrej munície, 

ktorý je tvorený súborom menších domov rôzneho tvaru variabilne umiestnených 

do celkov s vlastným oplotením, tvoriacich malú usadlosť. Jednotlivé budovy je 

moţné čiastočne presúvať alebo spájať, čím je moţné modelovať architektonicky aj 

charakterovo meniace sa prostredie rôznych kultúr. Cvičisko vytvára vhodné 

podmienky pre súčinnostný výcvik úderných tímov s ostreľovačmi, alebo 

samostatný výcvik ostreľovačov z existujúcich pozícií blízkeho cvičiska pre boj 

ostreľovačov. Tento výcvik umoţní inštalácia exteriérových balistických lapačov 

striel osadených na nádvorí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r a n a  | 7 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2015 

 

 

 Sektor boja v budove  (CQB House) – novovybudovaná, dvojpodlaţná, plne 

balisticky chránená budova s vlastným oplotením, ktoré je v určených segmentoch 

rovnako balisticky chránené. Cvičisko vytvára vhodné podmienky pre súčinnostný 

výcvik úderných tímov s moţnosťou ostrej streľby. Rozsiahle nádvorie pri budove, 

upravená strecha pre moţnosť výsadku, vybudované pristávacie zóny pre vrtuľníky 

a úpravy vstupov do objektov pre násilné vstupy, vytvára jedinečné prostredie pre 

nácvik priamych úderných akcií špeciálnych síl.  

Priestor umoţňuje vnútornú prestaviteľnosť dispozície čím je vhodný na 

modelovanie situácií ako prípravu  pred  vykonaním záchranných operácií  na 

cvičisku OREMLAND-SERE, alebo nácvik špeciálnych policajných jednotiek pred 

riešením vysoko profilových incidentov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) vybudovanie „Centra výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností“ – 

Táborisko Slávia (jedná sa o špecializovaný výcvikový komplex s ubytovacím            

a stravovacím zariadením s hygienickým a technickým zázemím pre špeciálny výcvik 

s kapacitou 750 cvičiacich. Súčasťou výstavby je aj vybudovanie bezpečnostných 

systémov. V zmysle schválenej projektovej dokumentácie bola realizácia odsúhlasená 

Kolégiom ministra obrany v apríli 2014; 

c) pokračovanie modernizácie strelníc zavedením jednotnej technológie terčových 

manévrov; 

d) pokračovanie budovania Spravodajského výcvikového centra. 

 

2.3 Plánovaná modernizácia na roky 2017 – 2019 

a) pokračovanie budovania „Centra výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových 

činností“ – Táborisko Slávia (r. 2017); 

b) sfunkčnenie zdvíhacích terčových zariadení Súčinnostnej strelnice; 

c) vybudovanie taktického cvičiska OREMLAND CHECKPOINT (kontrolné 

stanovisko) a OREMLAND CQB (strelecko-taktické výcvikové haly); 

d) vybudovanie taktického cvičiska OREMLAND SERE (pre výcvik preţitia); 

e) vybudovanie pracoviska na diagnostiku jednotlivcov do špeciálnych jednotiek, MKM; 

f) vybudovanie cvičiska na ničenie pod vodou s ostrou muníciou; 

g) vybudovanie trenaţéra na výcvik príslušníkov pre hasičské a záchranné sluţby 

civilných a vojenských letísk HaZS. 
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2.4 Oblasť vedy a výskumu  

 

V priebehu roku 2015 vykonávala ambulancia telovýchovného lekárstva výskum 

v spolupráci s katedrou fyzioterapie SZU BB v oblasti posturálnej stability príslušníkov 

hasičského a záchranného zboru SR.  Ďalej vedúci lekár oddelenia telovýchovného lekárstva 

v priebehu druhého polroka vypracoval na základe poţiadavky prezidenta hasičského zboru 

generála Nejedlého „Návrh koncepcie monitoringu a preventívnych zdravotnícko-

výcvikových programov pre Hasičský a záchranný zbor“. Tento materiál bol prerokovaný 

a schválený prezídiom HaZZ ako východiskový koncepčný materiál pre účely zvyšovania 

úrovne výcviku HaZZ.  

 Na základe predchádzajúcich činností CV Lešť v tejto oblasti a rozhodnutia ministra 

obrany SR podieľať sa na projektoch podporovaných fondmi Európskej únie bol v roku 2015 

prehodnotený predmet činnosti zodpovedajúci základnému účelu zriadenia CV Lešť ako 

rozpočtovej organizácie s návrhom na rozšírenie doposiaľ stanoveného rozsahu činností 

o oblasť vedy a výskumu. Aktuálna prax a vývoj v oblasti technologického a inovačného 

pokroku a rozvoja poukazujú na potrebu prepojenia vykonávania výskumu a vývoja 

s hospodárskou praxou v rôznych oblastiach spoločensko-sociálneho, technicko-

hospodárskeho či ţivotného prostredia s previazaním na prírodné vedy. CV Lešť disponuje 

mnohými moţnosťami formovania prostredia a podmienok, ktoré môţu zvýšiť moţnosti 

experimentálneho vývoja a inovácií v prostredí vedy a výskumu.  

 

 Ako jedna z moţných tém riešenia vedeckej a vývojovej úlohy bola identifikovaná 

oblasť ekologického modelovania, základom ktorého je analýza ekosystému, pochopenie 

mechanizmu fungovania a štruktúry ekosystému za účelom predpovedania následného 

správania.  
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3.  ČINNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE  
 

Predmety činnosti, ktoré plní CV Lešť v zmysle zriaďovacej listiny, sú plnené 

prostredníctvom prevádzkovania a poskytovania výcvikovej a ostatnej infraštruktúry, 

poskytovaním výcviku veliteľov, štábov a organizačných zloţiek na úrovni práporov 

a brigád v rôznych oblastiach vojenstva a špeciálnej prípravy a poskytovaním 

zdravotníckych, regeneračných a rehabilitačných sluţieb. Predmetný výcvik a sluţby sú 

vykonávané a poskytované na zariadeniach špeciálneho výcviku, zariadeniach poľného 

výcviku, na simulačných technológiách a zariadeniach zdravotného zabezpečenia. 

 

3.1 Špeciálne výcvikové zariadenia 

 

V roku 2015 boli pre potrebu výcviku v kurzoch a cvičeniach domácich 

a zahraničných jednotiek vyuţívané výcvikové zariadenia: Jakub VILLAGE STK, Jakub 

VILLAGE PZK, Jakub VILLAGE DK, Jakub BUILDING GUN, VVT Jakub KOLOSEUM, 

Jakub CLIMBING, Bralce – VIA FERRATA, Druţba – JHRBG, Druţba – bariérová 

strelnica, Prekáţková dráha CISM, telocvičňa UB 100 a 300, posilňovňa UB 100 a 300.  

Výcvikové zariadenia boli vyuţívané v súlade s mimoriadnymi poţiadavkami, 

kladenými na špecifickosť a charakter výcviku cvičiacich. Hlavná pozornosť sa venovala na 

zabezpečenie týchto aktivít: 

 

a) výcvik jednotiek OS SR (aj s účasťou zahraničných jednotiek), 

b) celoročný zazmluvnený výcvik mimorezortných organizácii a to prevaţne zloţiek 

policajného zboru SR, HaZZ, Generálneho riaditeľstva ZVJS a Kriminálneho 

úradu finančnej správy, 

c) výcvik zahraničných jednotiek - v mesiaci apríl výcvik PL SMU GROM,  

v mesiaci jún výcvik PL JWK CQB, v mesiaci júl výcvik PL SOF JWK CQB, 

v mesiaci august/ september výcvik NL POLICE, v mesiaci september výcvik NL 

POLICE a v mesiaci november výcvik DK NAVY, 

d) kurzy vykonávané OdŠV CV Lešť: INF CQB INFRA, DEFENSE, SERE-B, INF 

CQB BASIC, COMBAT, HELL BASIC, AQUA, SECURITY..., 

e) v mesiaci júl súťaţ záchranárskych posádok „SLOVAK CAMP organizovaná 

občianskym zdruţením SALUS VITALIS, v mesiaci máj a september cvičenie 

Záchrannej zdravotnej sluţby a hasičských jednotiek, ktoré bolo spojené s prácou 

v skupinách lekárov, záchranárov, študentov na tému Nehody s hromadným 

postihnutím osôb za účasti FALCK, VHJ Sliač a CV Lešť, 

f) v mesiaci jún XI. ročník medzinárodnej súťaţe špeciálnych policajných jednotiek 

krajín V4, 

g) v mesiaci september XI. ročník súťaţe MO SR v bojovej streľbe ozbrojených 

zloţiek, 

h) prezentácia výcviku a výcvikových zariadení pre domáce a zahraničné návštevy. 
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Prehľad vyuţitia špeciálnych výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Strelecko-taktický komplex 154 5783 

Jakub Village – Poţiarno-záchranársky komplex  142 5314 

Jakub Village – Dopravný komplex 107 3678 

Jakub Village – Ostatné zariadenia 191 9159 

Jakub Building Gun 129 2423 

VVT Jakub Koloseum 46 728 

Jakub Climbing 29 422 

Bralce - Via Ferrata 56 971 

Druţba – JHRBG 174 5028 

Druţba – Bariérová strelnica 123 2898 

Val Pechotnej strelnice 8 78 

Prekáţková dráha CISM 14 639 

Laserová strelnica SCATT - - 

Telocvičňa UB 100 120 2163 

Posilňovňa UB 100 65 599 

Telocvičňa UB 300 85 1410 

Posilňovňa UB 300 80 1165 

Zariadenia špeciálneho výcviku vyuţívalo  42 458 osôb 

 

Výcvikové zariadenia 

V
ýc

vi
k

o
vé

 d
n

i 
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3.2 Poľné výcvikové zariadenia 

 

Hlavnou prioritou v roku 2015 bolo zabezpečiť výcvik nasledovných aktivít 

organizovaných cvičiacimi jednotkami alebo CV Lešť: 

 

a) zabezpečiť výcvik jednotiek OS SR, 

b) zabezpečiť spoločný výcvik jednotiek OS SR so zahraničnými jednotkami, 

c) celoročne zabezpečiť zazmluvnený výcvik mimorezortných organizácií a to 

prevaţne zloţiek policajného zboru SR a HaZZ, 

d) zabezpečiť výcvik zahraničných jednotiek,zabezpečiť kurzy vykonávané OdŠV 

CV Lešť. 

Prehľad vyuţitia poľných výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Súčinnostná strelnica + taktické cvičiská SS 117 34357 

Delostrelecká strelnica 16 1344 

Strelnica bojových vozidiel + taktické cvičiská SBV 179 14149 

Pechotná strelnica 2 18 

SPC Hádzania ručných granátov 20 1474 

Cvičisko trhania a mínovania 30 348 

V
ýc

vi
k

o
vé

 d
n

i 
 

Výcvikové zariadenia 
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Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Cvičisko vodenia bojových vozidiel 73 3516 

Vodné cvičisko 70 2102 

Taktické cvičisko - Hlavný tábor  

 II. polrok - REKONŠTRUKCIA 
23 1432 

Zariadenia poľného výcviku vyuţívalo  58 740 osôb 

 

 

3.3 Simulačné technológie 

 

Oblasť simulačných technológií je v CV Lešť zabezpečovaná dvoma programami: 

 Program prípravy veliteľov a štábov podporovaný konštruktívnou simuláciou 

(počítačmi podporované cvičenia CAX). 

 Program výcviku malých skupín a účelových zoskupení podporovaný 

technológiami inštrumentovaného výcviku (taktický simulátor MILES 2000). 

 

Hlavnými uţívateľmi simulačných technológií sú jednotky OS SR pripravujúce sa na 

plnenie úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manaţmentu. Simulačné 

technológie vyuţívajú aj krízové štáby obcí a miest pri nácviku riešenia krízových situácií 

vzniknutých po technologických alebo prírodných katastrofách v súčinnosti s jednotkami 

Integrovaného záchranného systému SR a bezpečnostných zloţiek SR. 

 

3.4 Zdravotné zabezpečenie a výcvik 

Oddelenie odborných ambulancií sa v priebehu roku 2015 podieľalo na vstupných, 

kontrolných a výstupných vyšetreniach cvičiacich a pacientov. Ďalej vykonávalo 

psychologickú činnosť, edukačnú a prednáškovú činnosť, kontrolnú činnosť a tieţ sa 

podieľalo na vedecko-výskumnej činnosti.  

Interná ambulancia mimo výkonu pre poisťovne vykonávala aj zdravotné 

zabezpečenie pre kurzy, výcviky a súťaţe MO SR, ktoré sú riadené Odborom špeciálneho 

výcviku CV Lešť, ďalej zdravotnícke zabezpečenie pre zamestnancov CV Lešť počas výcviku 

a preskúšania z TV.  

Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie poskytlo jednotlivým poistencom fyzikálne 

procedúry a liečebný telocvik. 

Ambulancia FBLR a interná ambulancia zabezpečila vstupné, kontrolné a výstupné 

zdravotné vyšetrenia týmto pacientom. 

Zdravotnícky odbor poskytoval v priebehu roku 2015 zdravotnú starostlivosť 

pacientom, ktorí mali v tomto roku uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami a to so 

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou UNION, nakoľko s Centrom výcviku Lešť 
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uzatvorili zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti len tieto dve poisťovne. 

3.4.1  Edukačná a prednášková činnosť  

Edukačná činnosť zahrňovala výučbu prvej pomoci v rámci teórie a praxe (PP pre 

zamestnancov CV Lešť v rámci BOZP, PP pre vodičov CV Lešť, PP pre kurzy MO SR), ďalej 

to bola spolupráca pri cvičeniach Medicíny katastrof a hromadných nešťastí pre študentov 

Fakulty zdravotníctva Banská Bystrica – odbor záchranár a tieţ spolupráca pri cvičeniach 

Medicíny katastrof a hromadných nešťastí pre záchranársku spoločnosť FALCK. 

Riaditeľ Zdravotníckeho odboru vykonával prednáškovú činnosť na Fakulte 

zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici v odbore fyzioterapia a zúčastňoval sa na  teoretických  

a praktických hodnoteniach absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore 

fyzioterapia.  

Bol tieţ členom skúšobnej komisie určenej pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho 

a magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. 

Lekár ambulancie telovýchovného lekárstva bol rektorom SZU BA poverený 

výkonom funkcie  vedúceho školiaceho pracoviska  SZU v rámci CV Lešť  pre praktickú 

výučbu vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach v akreditovaných 

študijných programoch SZU v Bratislave a jej fakúlt. Ďalej pôsobil aktívne ako člen vedeckej 

rady SZU a bol tieţ členom skúšobnej komisie určenej pre štátne záverečné skúšky 

bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. Pôsobí tieţ ako oponent 

bakalárskych a diplomových prác absolventov v odbore fyzioterapia a vykonáva 

posudzovanie dizertačných prác doktorandského štúdia. 

3.4.2  Kontrolná činnosť 

 Odbery pitnej vody - súčasťou práce laboratórneho pracoviska boli aj odbery vzoriek 

pitnej vody zo zdrojov určených hygienikom v pravidelných termínoch 4x ročne. 

Termíny odberov boli dané VÚHE Bratislava. 

 Hygiena vírivých bazénov – je súčasťou práce ambulancie SVaLZ a vykonávala sa 1x 

mesačne. 

 Kontrola liekov a zdravotníckeho materiálu – je súčasťou spoločných ambulancií 

a vykonávala sa 1x mesačne. Objednávka liekov a zdravotníckeho materiálu sa 

vykonávala podľa potreby jednotlivých oddelení.  

 Zmeny dezinfekčného programu v  zdravotníckych priestoroch v budovách UB-100, UB-

300 a v športovom objekte Slávia – obmena dezinfekčných prostriedkov kaţdé 3 mesiace 

podľa vypracovaného dezinfekčného programu. Objednávanie dezinfekčných 

prostriedkov sa vykonávalo podľa rozpisu v dezinfekčnom programe. 

 Zdravotnícky odbor sa podieľal aj na pravidelnej ročnej inventarizácii v určených 

inventarizačných komisiách. 

 

3.4.3  Vzdelávanie a školenie 
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Určení zamestnanci Zdravotného odboru sa v priebehu roku 2015 zúčastnili na 

špecializovaných študijných programoch v špecializačných odboroch a to „Špecializačné 

štúdium v odbore fyzioterapia“ a „Špecializačné štúdium ošetrovateľskej starostlivosti 

v odbore vnútorného lekárstva“, tieţ na rôznych kurzoch/ školeniach a ďalšom vzdelávaní 

zdravotníckych pracovníkov v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch § 42           

a v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe 

hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

 

3.5 Prehľad vyuţitia ubytovacích zariadení 

CV Lešť disponuje v rámci svojej infraštruktúry niekoľkými ubytovacími, 

stravovacími a športovými priestormi a zariadeniami. Ubytovacie zariadenia môţeme vo 

všeobecnosti kategorizovať na zariadenia: 

 1. kategórie – izby pre 1 - 4  osoby, 

 2. kategórie – izby pre 10 - 60 osôb, 

 3. kategórie – stanové tábory. 

V roku 2015 boli v rámci RŠÚ budov a priestorov vykonávané stavebné práce na 

ubytovacích zariadeniach Táborisko Broţkov Prameň, Táborisko Riečky, UB – 60 

Vododrom. V ubytovacích zariadeniach UB – 300, UB – 100, UB – 60 Zábava boli vykonané 

práce a doplnenie materiálom (ako výmena matracov a postelí),  čo prispelo k skvalitneniu 

ubytovania. Na zariadeniach Zrubový Tábor Slávia a Chata Dolina začala rekonštrukcia 

objektov. V roku 2015 bola zahájená prevádzka Stanového Tábora Slávia. 

Na ubytovacích zariadeniach bola v roku 2015 vykonávaná štandardná drobná údrţba   

a nasledovné stavebné práce: 

 Táborisko Riečky – zateplenie budovy spoločnej sprchárne, obnova hygienických 

náterov jednotlivých budov táboriska, 

 Táborisko Brožkov Prameň – obnova hygienických náterov jednotlivých budov 

táboriska, 

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

ubytovacích zariadení, 

 UB – 60 Zábava – obnova hygienických náterov jednotlivých priestorov 

ubytovacieho zariadenia,  

 UB – 60 Vododrom – obnova hygienických náterov jednotlivých priestorov 

ubytovacieho zariadenia, výmena okien a  zateplenie vonkajšej fasády budovy. 

 

V priebehu roka 2015 boli v jednotlivých ubytovacích zriadeniach zriadené sušiarne 

odevov vybavené potrebným materiálom.  

Okrem beţnej údrţby v jednotlivých ubytovacích budovách bola vykonávaná aj 

vonkajšia údrţba týchto priestorov zameraná na udrţiavanie poriadku a čistoty. Ubytovanie 

v ubytovacích zariadeniach štandardného a poľného typu bolo v roku 2015 zabezpečené 



S t r a n a  | 15 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2015 

 

 

v zmysle plánovaných aj priebeţne doplánovaných poţiadaviek cvičiacich. Ubytovacie 

kapacity CV Lešť boli rozšírené sprevádzkovaním Stanového tábora Slávia.  

V rámci vonkajšej kontroly v roku 2015 boli v ubytovacích zariadeniach vykonané 

kontroly z VÚHE MO SR Bratislava. 

Prehľad vyuţitia ubytovacích zariadení podľa počtu dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet dní/ 
Počet osôb 

Zrubový tábor SLÁVIA 195 4078 

MP VPaZOaM – Stanový tábor SLÁVIA 31 694 

Táborisko BROŢKOV PRAMEŇ 141 2734 

Táborisko RIEČKY 131 1596 

Zábava – UB  60 248 1651 

CV - UB 100 260 2488 

CV - UB 300 265 2483 

Vododrom -UB 60 176 987 

Vododrom - Chata DOLINA 112 304 

Ubytovacie zariadenia vyuţívalo  17 015  osôb 

 

Ubytovacie zariadenia 
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MO SR (GŠ OS) 
MO SR (ostatní) 

MV SR 

MF SR 
MS SR INÉ 

Prehľad vyuţitia ubytovacích zariadení po zloţkách 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zariadenie Počet osôb % 

MO SR (GŠ OS SR) 10024 59 

MO SR – ostatní (CV, VP, VOS, ÚHL RK) 2180 13 

MV SR 3475 20 

MF SR 159 1 

MS SR 116 1 

INÉ  1061 6 

SPOLU 17015 100 
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4  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŢITIA PRODUKTOV ZA ROK 

2015 

 

4.1 Výcvik v pôsobnosti Odboru špeciálneho výcviku 

Odbor špeciálneho výcviku riadil svojimi inštruktormi v roku 2015 výcvik 

prostredníctvom špecializovaných kurzov, resp. supervíziou nad výcvikom jednotiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších 

rezortov.  

V roku 2015 bolo plánovaných 91 kurzov. Vykonaných bolo 78 kurzov  s účasťou 

1134 cvičiacich. 

Okrem plánovaných kurzov zorganizoval OdŠV v roku 2015 aj nadrezortné súťaţe 

v skalnom lezení, v horskej cyklistike a v bojovej streľbe, ktorých sa zúčastnili súťaţiaci 

z rezortu obrany, ministerstva vnútra a ďalších rezortov. 

 

V roku 2015 realizoval Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť tieto kurzy a aktivity: 

 

Názov kurzu 
Počet kurzov 

Dátum 
Počet dní Počet osôb 

FIGHT SPECIAL 12.1.-23.1.2015 10 30 

FIGHT HOLÉ RUKY 4 kurzy 5 94 

FIGHT CVI 2 kurzy 5/10 35 

FIGHT INS 20.7.-31.7.2015 10 15 

FIGHT IMZ 23.11.-25.11.2015 3 24 

INF CQB BASIC 4 kurzy 5 63 

INF CQB SPECIAL 2 kurzy 5/8 35 

INF CQB ADV 13.7.-24.7.2015 10 16 

INF CQB INFRA 2 kurzy 5 24 

DEFENSE BEGINER 16.2.-27.2.2015 10 2 

DEFENSE 8 kurzov 5 54 

DEFENSE HW 3 kurzy 3/5 38 

DEFENSE ADV 2 kurzy 5 39 

DEFENSE SPECIAL 26.10.-30.10.2015 5 27 

SERE „B“ 7 kurzov 5 107 

SNIPER BASIC  1.6.-5.6.2015 5 9 

SNIPER MOUT  6.7.-10.7.2015 5 9 
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Názov kurzu 
Počet kurzov 

Dátum 
Počet dní Počet osôb 

COMBAT ABS 4 kurzy 5 98 

COMBAT INS 26.10.-13.11.2015 15 9 

SHOOTING IMZ 4 kurzy 3 81 

SECURITY 5 kurzov 3/4 45 

MOUNTAIN SUMMER SPECIAL 2 kurzy 10 50 

HW VP 3 kurzy 3 27 

HEIGHT WORK 2 kurzy 5 24 

ROCK 2 kurzy 5 14 

COUNT FLOOD 4 kurzy 5 113 

AQUA FROG 1.6.-12.6.2015 10 6 

AQUA BASIC 2 kurzy 10/5 8 

MP HELL 20.7.-22.7.2015 3 18 

MP BUILD 9.11.-13.11.2015 5 8 

Kurz správania sa vojaka pri odlúčení od 

jednotky 
28.10.-30.10.2015 3 12 

III. ročník súťaţe v skalnom lezení 20.5.-21.5.2015 2 16 

4. ročník súťaţe v horskej cyklistike 3.9.2015 1 71 

11. ročník súťaţe v bojovej streľbe 10.9.2015 1 98 

 

 

Zabezpečenie výcviku inštruktormi OdŠV na základe poţiadaviek mimo Plán činnosti CV 

Lešť: 

 

Činnosť a miesto vykonania Dátum Účasť 

Kurz taktiky JUSTICE SPECIAL 01/15 (12 osôb) 

CV Lešť 
09.2.-13.2.2015 Inštruktori CV Lešť 

 

4.2 Výcvik v pôsobnosti Odboru simulačných technológií 

 

4.2.1 Konštruktívna simulácia 

 

V roku 2015  bolo na konštruktívnej simulácii podľa plánu cvičení na VR 2015 

plánovaných 8 cvičení a 6 kurzov (14), zrušené bolo 1 cvičenie a 1 kurz.  Skutočne 

vykonaných 7 cvičení CAX a 8 kurzov (15). Na základe mimoriadnych poţiadaviek OS SR 
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a iných rezortov boli na konštruktívnej simulácii doplánované 3 kurzy.   

 

Prehľad kurzov zabezpečovaných Odborom simulačných technológií: 

 

 

 

Prehľad výcvikových aktivít zabezpečovaných OdST v roku 2015: 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

BLUE LAND 2015. 

VJVM 

MT  

18.2.2015 

27.5.2015 

25.11.2015 

Cieľom cvičenia bolo plnenie operačných úloh v nárazníkovej zóne (Buffer 

Zone) v priestore zodpovednosti slovenského kontingentu, nácvik činnosti 

patrolovacieho druţstva, činnosť patrolovacej základne a Spoločného operačného 

centra sektorovaného veliteľstva v priestore mierovej operácie OSN pri riešení 

narušení  Status Quo v priestore zodpovednosti. 

KŠN SLOVAK SHIELD 2015 

2. mb 

PO 
23.3.-27.3.2015 

Veliteľstvo 2. mb vykonalo komplexný štábny nácvik, ktorého témou bola „21. 

mechanizovaná práporová skupina (21.mprsk) v zostave mechanizovanej brigády 

v operácií na vynútenie mieru mimo územia SR“.  

MEDZINÁRODNÝ VELITEĽSKO-ŠTÁBNY NÁCVIK PRÍSLUŠNÍKOV VELENIA 

MNOHONÁRODNÉHO PRÁPORU VOJENSKEJ POLÍCIE NATO (MNMPBN) 

VP 

TN 
11.5.-15.5.2015 

Mnohonárodný prápor pod poľským velením, ktorého súčasťou sú ďalej vojenskí 

policajti z Českej republiky, Chorvátska a Slovenska vykonal Veliteľsko-štábny 

nácvik, ktorého úlohou bolo pripraviť a precvičiť štáb MNMPBn v plánovaní      

a riadení operácií v rámci medzinárodného krízového manaţmentu.  

AIR SHIELD 2015 

VzS 

ZV 
5.10.-9.10.2015 

Vybraní príslušníci vzdušných síl vykonali v OdST cvičenie pod názvom „AIR 

SHIELD 2015“, ktorého cieľom bolo precvičiť plnenie úloh v zabezpečení 

nepretrţitej obrany a ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky 

a vzdušných priestorov Severoatlantickej aliancie.  

Názov kurzu 
Počet kurzov 

Dátum 
Počet dní Počet osôb 

Vedenie vojenských operácií mechanizovaným 

práporovým zoskupením 
26.1.-30.1.2015 5 14 

MNMPBAT počas plnenia taktických úloh 

stabilizačných aktivít v priestore operácie AOO 
9.2.-13.2.2015 5 16 

Joint Excercise Management Module - JEMM 3 kurzy 5 42 

Military Decision Making Process - MDMP 2 kurzy 5 24 

Medzinárodný kurz EOD COE TN 8.6.-26.6.2015 14 25 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

WILD LYNX 2015 

1.mb 

TO 

19.10.-23.10. 

2015 

Distribuované Veliteľsko-štábne cvičenie „WILD LYNX 2015“, odzrkadľujúce 

aktuálne bezpečnostné hrozby a výzvy vo svete, vykonali za podpory Základne 

MOKIS Ruţomberok príslušníci 11. mpr a 12. mpr  v prostredí konštruktívnej 

simulácie s prepojením do domovskej posádky Nitra. Cieľom cvičenia bolo 

preveriť schopnosť štábov vykonať plánovanie operácie na základe vývoja 

a zmeny situácie. 

 

 

4.2.2 Inštrumentovaný výcvik - ţivá simulácia 

 

V priebehu roku 2015 bolo na oddelení ţivej simulácie podľa plánu cvičení na VR 

2015 plánovaných 32 cvičení, zrušených bolo 17 cvičení a skutočne vykonaných 24 cvičení. 

Na základe mimoriadnych poţiadaviek OS SR a iných rezortov bolo na ţivej simulácii 

doplánovaných  celkovo 9 cvičení.   
 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ, NBÚ, ÚOÚ, RHCP SO, NAKA 

PPÚ BB 

11.2.2015 

12.2.2015 

18.3.2015 

23.4.2015 

05.5.2015 

19.5.2015 

7.7.-9.7.2015 

07.10.2015 

27.10.2015 

18.11.2015 

Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE 5. PŠU ZA 

5.pŠU 

Ţilina 
2.3.-5.3.2015 

Cvičiaca jednotka si precvičila rôzne taktické situácie podľa svojho námetu 

cvičenia. 

ODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE JEDNOTKY IR ALTHEA 

11.mpr 

MT 

16.3.-20.3. 

2015 

V priestoroch 11.mpr Martin a posádkového cvičiska Sučany sa uskutočnilo 

Odborno-taktické cvičenie (OTC) jednotky IR (Immediate Reaction) Althea 

(11.mpr Martin). Jednotka plnila úlohy medzinárodného krízového manaţmentu 

(MKM) ako nasaditeľné sily pre operáciu Althea, ktorá prebiehala v regióne 

Balkánu v Bosne a Hercegovine.  

ROTNÉ TAKTICKÉ CVIČENIE 22. mpr MI 

22. mpr 

MI 

13.4.-17.4. 

2015 

Výcvik vo vedení boja v horskom a zalesnenom teréne uskutočnila jednotka 22. 

mpr. Výcvikom bol precvičovaný taktický presun v horskom a zalesnenom 

priestore, zaujatie a budovanie obrany OOD, vedenie obranného boja v horskom    

a zalesnenom teréne a Konsolidácia a reorganizácia.   
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

INVISIBLE WARRIOR 

ČS PSR 
20.4.-24.4. 

2015 

Sústredený výcvik ostreľovačov a starších stráţnych z útvaru Čestnej stráţe 

prezidenta Slovenskej republiky (ČS PSR) pod názvom „INVISIBLE WARRIOR“, 

ktorého cieľom bolo precvičiť a zdokonaliť činnosť ostreľovačov a ich 

pozorovateľov počas bojovej činnosti. 

TARA 

22. mpr 

MI 
4.5.-7.5.2015 

Rotné taktické cvičenie 22. mpr Michalovce – výcvik vo vedení boja v horskom 

a zalesnenom teréne.  

SILENT STEP 

21.zmpr 

TV 
5.6.-9.6.2015 

Rotné taktické cvičenie 21. mpr Trebišov – činnosť účelového zoskupenia počas 

útoku v zastavanom priestore.  

MOUNTAIN PHALANX 

22.mpr 

MI 
8.6.-10.6.2015 

Taktické cvičenie s bojovou streľbou účelového zoskupenia 1. mr (22.mpr 

Michalovce) v priestore vojenského obvodu Kamenica nad Cirochou.  

Precvičovanou úlohou bolo krytie a clonenie prideleného priestoru zodpovednosti 

za účelom eliminácie prenikania nepriateľských skupín vykonávajúcich 

cezhraničné operácie. 

SLOVAK CHALLENGE 2015 

krajiny 

V- 4 

13.6.-18.6. 

2015 

Taktické cvičenie s bojovou streľbou a vyuţitím taktického simulátora MILES 

2000. Témou cvičenia bola „Bojová skupina krajín V - 4 v mnohonárodnej operácii 

na podporu mieru“. 

ŠPECIÁLNY VÝCVIK f. ARMY TRAINING 

ARMY 

TRAINING 
11.7.2015 Príslušníci OdST sa podieľali na zabezpečení špeciálneho výcviku firmy „ARMY 

TRAINING“.  

VÝCVIK VJVM 

PrápV MT 

- VJVM 

14.7.-17.7. 

2015 
Cvičenie Výcvikovej jednotky vojenských misií v posádke Martin a PC Sučany.  

SLOVAK SHIELD 2015 

2.mb 

PO 

16.9.-25.9. 

2015 

Medzinárodné cvičenie „SLOVAK SHIELD 2015“, ktorého cieľom bolo precvičiť 

OS SR v reakcii na vzniknuté vojenské a nevojenské ohrozenia SR s podporou 

členských krajín Severoatlantickej aliancie NATO v zmysle článku 5 Washing-

tonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Zároveň precvičiť bojové zručnosti 

jednotlivcov a taktické spôsobilosti jednotiek pri príprave, vykonávaní bojových 

činností a vedení obranných a útočných operácií.   
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

KZČ 11.mpr 

11.mpr 

MT 

30.11.-7.12. 

2015 

Kontroly zladenosti mechanizovaných čiat 11. mpr Martin. Témou bolo 

precvičenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít, pochodové zaistenie, prekonávanie 

prekáţok, maskovanie ţivej sily a techniky, starostlivosť o raneného a činnosť 

jednotky pred a počas JCHB.  

 

 

4.3 Výcvikové aktivity realizované v CV Lešť 

 

CV Lešť bolo v roku 2015 celoročne vyuţívané jednotkami OS SR a ostatnými 

zloţkami MO SR, zloţkami bezpečnostného systému SR a jednotkami zahraničných 

partnerov. 

 Celkovo sa výcviku, cvičení a iných aktivít v roku 2015 vo Výcvikovom priestore 

Vojenského obvodu Lešť zúčastnilo 17 015 domácich a zahraničných cvičiacich. 

Prehľad najvýznamnejších výcvikových aktivít v roku 2015: 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

VÝCVIK ŠPECIÁLNYCH JEDNOTIEK/5.PŠU ZA   

5.pšu ZA (56) 

USA (103) 

26.2.-16.3. 

2015 

Hlavným cieľom bolo precvičenie spoločných operačných a taktických 

postupov jednotiek pri boji proti terorizmu, pašovaniu nebezpečného materiálu 

cez hranice Európskej únie a odovzdanie prípadne získaného materiálu jednotke 

RCHBO na preskúmanie a prevoz na bezpečné miesto. Precvičované oblasti – 

plánovanie, riadenie a realizácia spoločných operácií špeciálnych síl.  

VÝCVIK JEDNOTIEK RCHBO 

prrchbo RV 

(34) 

USA (8) 

20.3.-27.3. 

2015 

21.-27.3.2015 bolo v CV Lešť vykonané OTC čaty rchbo pre 21.mprsk 

v súčinnosti s Americkou jednotkou.  

V priestoroch JAKUB VILLAGE bol vykonávaný výcvik v oblastiach rchbo 

prieskum a odber vzoriek, dekontaminácia materiálu, techniky, interiéru a osôb. 

Počas tohto výcviku mala moţnosť slovenská aj americká jednotka  vyskúšať, 

porovnať si stanovené postupy  a technické vybavenie.  

OPERÁCIA PIESOK  

5.pŠU ZA  

(30) 

ÚKP BA (13) 

ÚOU BA  (3) 

2mb  TO (7) 

prrchbo (45) 

ÚHL (5) 

16.3.-20.3. 

2015 

19.3.2015 vykonala delegácia ozbrojených síl Spojených Arabských Emirátov 

návštevu priestorov CV Lešť.  Počas návštevy prezentovali OS SR vybrané 

spôsobilosti formou dynamických a statických ukáţok za podpory zloţiek MO 

SR.  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU PRI NEŠŤASTIACH S HROMADNÝM 

POSTIHNUTÍM OSÔB - SALUS VITALIS 

OZ SALUS 

VITALIS 

(IZS, UZS, 

ČK, OS, 

HaZZ, prísluš. 

CO) 

prrchbo RV 

23.3. -28.3. 

2015 

23.-28. marca 2015 sa uskutočnil V. ročník súťaţe záchranárskych posádok pod 

názvom „Poučme sa z minulosti“. 

Súťaţ bola zameraná na organizáciu zásahu na mieste mimoriadnej udalosti, 

hlavne na precvičenie činností riadiacich pozícií: Veliteľ zdravotníckeho 

zásahu, triedič, veliteľ hniezda ranených, veliteľ odsunu.   

SMU GROM POL  

SMU GROM 

(75) 

12.4.-18.4. 

2015 

12. aţ 18. apríla 2015 CV Lešť  zabezpečovalo  samostatné cvičenie poľskej 

špeciálnej jednotky GROM. 

Cvičenie bolo zamerané na boj v zastavanom priestore s pouţitím ostrého 

streliva. 

JCET/5.pŠU ZA,  AUT SOF 

5.pŠU ZA 

(23) 

AUT (44) 

27.4.-8.5. 

2015 

JCET s AUT SOF -  27. 4. 2015 aţ 8. 5. 2015 vykonali 3. OŠU a AUT SOF 

sústredený výcvik v CV Lešť. Výcvik bol rozdelený do dvoch častí, cieľom 

prvej časti bolo zladenie spoločných taktických a operačných postupov. Cieľom 

 druhej časti bolo vykonať spoločný taktický výcvik  v rámci navodených 

scenárov za podpory vzdušného elementu AUT SOF.  

MEDZINÁRODNÉ CVIČENIE V4 

Slovensko  

Poľsko 

Chorvátsko 

Česko 

11.4.-15.4. 

2015 

V termíne 11. - 15. apríla sa uskutočnil veliteľsko-štábny nácvik príslušníkov 

velenia mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBn). 

Okrem cvičiacich vojenských policajtov krajín V4 sa ako pozorovatelia 

zúčastnili príslušníci 18. americkej brigády v úlohe pozorovateľov.  

JCET/ 5.PŠU ZA, US SOF 

5.pŠU ZA 

USA 

10.5.-23.5. 

2015 

JCET s US SOF -  OŠU a US SOF vykonali sústredený výcvik v CV Lešť. 

Cieľom výcviku bolo precvičiť taktickú a streleckú prípravu vo výcvikových 

objektoch Jakub Village a Jakub Building Gun so zameraním na zladenie 

oboch skupín pri plnení priamych akcií a vykonanie taktického cvičenia so 

zameraním na vyhľadanie a zadrţanie pašerákov zbraní.   

ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU PRI NEŠŤASTIACH S HROMADNÝM 

POSTIHNUTÍM OSÔB - FALCK  

FALCK (125) 

CV Lešť 

20.5.-21.5.   

2015 

20.-21.5.2015 sa konalo pracovné stretnutie k príprave nových nozologických 

jednotiek, ktoré bolo spojené s prácou v skupinách lekárov, záchranárov, 

študentov na tému Nehody s hromadným postihnutím osôb. 

PLAVBY PS  

PS OS SR  
18.5.-29.5. 

2015 

Na vodnom cvičisku CV Lešť sa uskutočnil výcvik v prekonávaní vodných 

prekáţok tankami, obrnenými prostriedkami (BRDM, Aligátor) a bojovými 

vozidlami pechoty.  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

SÚŤAŢ V SKALNOM LEZENÍ  - III. ROČNÍK  

HaZZ ČR  

HzS Vysoké 

Tatry  

CV Lešť  

HaZZ Lešť 

20.5.-21.5. 

2015 

Na cvičných skalách Bralce sa uskutočnil uţ v poradí tretí ročník súťaţe 

v skalnom lezení.  

Súťaţ bola  určená pre príslušníkov OS SR i mimorezortných ozbrojených 

zloţiek (príslušníci vojenských útvarov, vojenskej polície, hasičského 

záchranného zboru MV SR, Horských sluţieb a zástupcovia Hasičského 

záchranného zboru Českej republiky.  

SÚŤAŢ  ŠPECIÁLNYCH POLICAJNÝCH JEDNOTIEK V4 

Slovensko 

Česko  

(13 

zásahových 

jednotiek) 

1.6.-5.6.   

2015 

Zručnosti slovenských a českých policajtov pri náročných zásahoch preveril 

10. ročník Medzinárodných majstrovstiev špeciálnych policajných jednotiek. 

Na majstrovstvách boli prítomné druţstvá pohotovostných policajných 

útvarov všetkých krajských riaditeľstiev Policajného zboru, Útvar osobitného 

určenia Prezídia Policajného zboru, Mobilná zásahová jednotka Policajného 

zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, český Útvar rýchleho 

nasadenia spolu so zásahovými policajnými jednotkami z Ostravy a Brna. 

SLOVAK CHALLENGE  

PS SR  
1.6.-19.6. 

2015 

1. - 12.6.2015 prebiehala v CV Lešť príprava na certifikačné cvičenie V4 BG 

EU. Následne v termíne 15. aţ 18. júna prebehlo taktické cvičenie  Slovak 

Challenge 2015 s bojovou streľbou a vyuţitím taktického simulátora MILES 

2000. Témou cvičenia bola Bojová skupina krajín V-4 v mnohonárodnej 

operácii na podporu mieru a úlohou cvičenia bolo  preveriť pripravenosť 

slovenského príspevku do bojovej skupiny Európskej únie krajín V-4. 

PL JWK CQB I 

PL JWK 

(37) 

8.6.-12.6. 

2015 

8. aţ 12. júna 2015 cvičili poľskí inštruktori Jednostky Wojskovych 

Komandosov (JWK) nových adeptov pre boj v zastavanej oblasti na 

špeciálnych výcvikových zariadeniach CV Lešť. Samostatné cvičenie 

vyvrcholilo záverečnými testami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

prijímacieho procesu do JWK.  

PL JWK CQB II 

PL JWK 

(45) 

28.6.-4.7. 

2015 

28. júna aţ 4. júla 2015 vykonala poľská jednotka svoje druhé samostatné 

cvičenie v CV Lešť. Cieľom bolo precvičenie boja v zastavanej oblasti 

s pouţitím ostrého streliva. 

plrb NR – PRÍPRAVA JEDNOTIEK PRED BOJOVÝMI STREĽBAMI V BULHARSKU  

plrb  

NR  

22.6.-10.7. 

2015 

22. júna aţ 10. júla  boli v CV Lešť vyvedení príslušníci nitrianskej 

protilietadlovej raketovej brigády. Cieľom vyvedenia bola príprava na taktické 

cvičenie, ktorého záverečnou fázou boli bojové streľby na polygóne Šabľa            

v Bulharsku. 

„OLIVER 2015“ 

MV SR  

 

6.7.-10.7. 

2015 

6. – 10. júla 2015 bolo v CV Lešť realizované súčinnostné špecializované 

cvičenie „OLIVER 2015“, na ktorom boli reálne preverené aktuálne 

schopnosti a kapacity slovenských kompetentných zloţiek pri reakcii na 

incident s jadrovým alebo rádioaktívnym materiálom.  

Cvičenie riadené prezidentom Policajného zboru SR bolo vyvrcholením 

takmer ročnej prípravy všetkých zainteresovaných zloţiek.  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

NL POLICE  

NL POLICE 

(65) 

29.8.-16.9. 

2015 

29.8.-16.9.2015 CV Lešť zabezpečovalo samostatné cvičenie holandskej 

špeciálnej policajnej jednotky DSI. Cieľom bolo precvičenie policajných 

techník zásahov v zastavanej oblasti s pouţitím ostrého streliva. 

MTB – CROSS – COUNTRY LEŠŤ - Súťaţ v horskej cyklistike 

 71 

súťaţiacich  
3.9.2015 

3. 9. 2015 organizovalo CV  Lešť 4. ročník súťaţe MO SR v horskej cyklistike 

MTB - CROSS-COUNTRY LEŠŤ.  

Súťaţe sa zúčastnilo 71 súťaţiacich z útvarov a zariadení MO SR a ostatných 

silových rezortov. 

FALCK  

Lekári, 

záchranári, 

operátori, 

vodiči 

pracujúci 

v ZZS 

8.9.-9.9. 

2015 

8. – 9. septembra 2015 sa v CV Lešť uskutočnilo pracovné stretnutie lekárov, 

záchranárov, operátorov a vodičov pracujúcich v ZZS na tému NHPO, resp. 

UHPO (nehoda s hromadným postihnutím osôb resp. udalosť s hromadným 

postihnutím osôb)  

SÚŤAŢ V BOJOVEJ STREĽBE  

PrV  (49 

súťaţných 

dvojíc) 

10.9.2015 
10. 9. 2015 CV Lešť zorganizovalo v priestoroch CV Lešť XI. ročník súťaţe 

MO SR v bojovej streľbe.   

SLOVAK SHIELD 2015 

Ozbrojené 

sily:  

Slovenska, 

Českej 

republiky, 

Poľska, 

Maďarska a 

Národnej 

gardy štátu 

USA Indiana 

14.9.-2.10. 

2015 

14. 9. - 2. 10.2015 sa v CV Lešť uskutočnilo medzinárodné cvičenie 

Slovenský štít 2015 za účasti vojakov piatich krajín. Témou bolo  

Mnohonárodné úlohové zoskupenie pri plnení úloh obrany územnej celistvosti 

Slovenskej republiky.  

Cieľom cvičenia bolo precvičiť reakciu OS SR na vzniknuté vojenské 

a nevojenské ohrozenia SR s podporou členských krajín Severoatlantickej 

aliancie NATO v zmysle článku 5 Washingtonskej zmluvy o kolektívnej 

obrane. Zároveň precvičiť bojové zručnosti jednotlivcov a taktické 

spôsobilosti jednotiek pri príprave, vykonávaní bojových činností a vedení 

obranných a útočných operácií. 

DK POLICE 

DK POLICE 

(54) 

20.9.-2.10. 

2015 

20.9. – 2.10.2015 CV Lešť zabezpečovalo samostatné cvičenie dánskej 

špeciálnej policajnej jednotky. Cieľom cvičenia bolo precvičiť policajné 

postupy v zastavanej oblasti. 

SALAMANDER 2015 

5.pŠU  

ZA 

2.11.-13.11. 

2015 

Zavŕšenie národnej certifikácie podľa štandardov NATO - SALAMANDER 

2015 - Úlohového zoskupenia Síl pre špeciálne operácie určených v prospech 

NATO. Na proces dohliadal monitorovací tím z Veliteľstva špeciálnych síl 

NATO.  

DK NAVY 

DK NAVY  

(82)  

16.11.-27.11. 

2015 

 Cvičiaca jednotka zloţená zo zástupcov námorníctva, prieskumnej čaty a 

domobrany precvičovala na poľných a špeciálnych výcvikových zariadeniach 

CV Lešť taktické postupy zamerané na operácie v mestskom prostredí 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

(MOUT).  

Do scenára cvičenia boli zapojené aj dva kusy ľahkých viacúčelových 

vrtuľníkov typu Fennec, čo umoţnilo zladenie súčinnosti zásahovej jednotky 

s posádkami vrtuľníkov a zároveň to bola pre pilotov príleţitosť získať 

skúsenosti pri rôznych taktických postupoch v neznámom prostredí.    

DUKLA ELITE TEAM 

Príslušníci 

DUKLA 

Banská 

Bystrica 

26.11.-27.11. 

2015 

26. aţ 27. novembra 2015 sa CV Lešť podieľalo na organizácii záťaţového 

kempu elitných športovcov Dukla Elite Teamu.  

VÝCVIK ŠPECIÁLNYCH JEDNOTIEK 

5.pŠU  

CZ SOF 

30.11-4.12. 

2015 

30.11. aţ 4.12.2015 sa uskutočnil v CV Lešť spoločný výcvik príslušníkov 

5.pšu a CZ SOF. Výcvik bol zameraný na zladenie taktických postupov pri 

plnení úloh CQB, činnosť v konvoji a streleckej príprave.  

WORKSHOP 2015 

5.pšu 

CZ SOF  

(12) 

30.11-4.12. 

2015 

Workshop bol zameraný na streľbu na veľké vzdialenosti, na pohyblivé ciele, 

streľbu cez prekáţky, vedenie činnosti v zastavanom priestore, výmenu 

skúseností a poznatkov zúčastnených jednotiek. Zamestnania sa zúčastnili 

ostreľovači 601. skss (CZ), PZ SR ÚOU a 5.pšu.    

 

5  VEREJNÝ  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE  
 

5.1 Náklady na prevádzku v roku 2015  

 

Náklady na prevádzku v roku 2015 boli hradené z rozpočtu CV Lešť, napojeného na 

rozpočtovú kapitolu MO SR. Náklady spojené s vyuţívaním výcvikových trenaţérov 

a sluţieb s tým spojených boli hradené subjektmi, ktoré výcvikový komplex vyuţívali za 

dodrţania 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 poţiadaviek na rozsah 

výcviku a výšky nákladov stanovených v cenníkoch vo svojich rozpočtových kapitolách 

účelovo viaţu 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. 
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Vzhľadom na priebeţnú realizáciu parciálnych projektov Konceptu rozvoja Centra 

výcviku Lešť bol rozpočet CV Lešť pre rok 2015 rozpočtovými opatreniami správcu 

rozpočtovej kapitoly upravený na celkovú sumu  16.608.158 €.  

 

Rozpočet:                          7.770.755 €  Čerpanie k 31.12. 2015 16.607.387 € 

Upravený rozpočet:           16.608.157 € 

% čerpania  

k upravenému rozpočtu: 
100% 

% čerpania  

ku schválenému  rozpočtu: 
116% 

Zazmluvnené 

finančné prostriedky 
0 € Voľné finančné prostriedky 0 € 

 

Najvýznamnejšími poloţkami CV Lešť boli v roku 2015 vybudovanie výcvikového 

trenaţéra OREMLAND pozostávajúceho z výcvikového zariadenia obranných a útočných 

aktivít, výcvikového zariadenia stabilizačných aktivít a polygónu manévru bojovej techniky 

a pechoty.   

 5.2 Prehľad po ekonomických kategóriách 

 

 
 

Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 3.322,8 tis. €  

Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2015) 357,3 osôb,      

z toho 69,1 profesionálnych vojakov a 288,2 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

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

pracovným úväzkom. 

Kategória 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní – 1.238,1 tis. €  

Pri hradení poistného bolo rozhodujúcou poloţkou poistenie do sociálnej poisťovne 

a zdravotných poisťovní zamestnancov. 

 

Ekonomická 

kategória 
Druh výdavku v tis. € 

610 Mzdy a platy 3.322,8 

620 Poistné 1.238,1 

630 Tovary a ďalšie sluţby 4.221,3 

640 Beţné transfery 257,9 

600 
Beţné výdavky celkom 

∑ 610, 620, 630, 640 
9.040,1 

700 Kapitálové výdavky celkom 7.567,3 

Výdavky celkom 16.607,4 
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Kategória 630 – tovary a ďalšie sluţby – čerpanie celkom 4.221,3 tis. €  

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

 631 Cestovné výdavky celkom 47,9 tis. € – realizácia sluţobných/pracovných ciest 

tuzemských a zahraničných sluţobných ciest. 

 632 Energia, voda a komunikácie celkom  605,2 tis. – úhrada  najmä elektrickej 

energia, poštových a telekomunikačných sluţieb. 

 633 Materiál a služby celkom 1.166,8 tis. €. – obstaranie rôznych druhov materiálu 

za účelom zabezpečenia prevádzkových spôsobilostí CV Lešť. Najvýznamnejšou 

poloţkou bolo obstaranie špeciálneho výcvikového zariadenia. 

 634 Dopravné celkom 264,4 tis. € – obstaranie PHM a náhradných dielov na techniku. 

 635 Rutinná a štandardná údržba celkom 1.438,6 tis. € – servis, oprava, údrţba: 

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

 636 Nájomné za prenájom celkom 6,8 tis. € – za prenájom skladovacích                       

a kancelárskych priestorov, fliaš na technické plyny a plavárne. 

 637 Ostatné tovary a služby celkom 691,7 tis. € – školenia, kurzy, semináre, 

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

 

Kategória 640 – Beţné transfery celkom 257,9 tis. € 

Medzi rozhodujúce výdavky CV Lešť patrilo v tejto poloţke vyplácanie nemocenských 

dávok, odstupné, odchodné a príspevok na bývanie. 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky celkom 7.567,3 tis. €   

CV Lešť hradilo v tejto poloţke 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 po jednotlivých kategóriách. 

Nárast kapitálových výdavkov bol spôsobený najmä vybudovaním výcvikového 

zariadenia OREMLAND.  

 

Ekonomic. 

kategória 
Druh výdavku 

rok 2015 

v tis. € 
Index 

rok 2014 

v tis. € 
Index 

rok 2013 

v tis. € 
Index 

610 Mzdy a platy 3.322,8 105 3.158,6 109 2.885,04 101,6 

620 Poistné 1.238,1 105 1.174,6 110 1.071,79 104,4 

630 
Tovary a ďalšie 

sluţby 
4.221,3 42 10.084,7 98 10.244,71 345,3 

640 Beţné transfery 257,9 95 272,0 108 251,44 111,3 
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Podľa poloţiek: 

 
Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu podľa jednotlivých poloţiek. 

Cestovné výdavky boli na rovnakej úrovni ako v roku 2014. 

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

elektrickej energie. 

V oblasti nákupu materiálu došlo tieţ k úspore finančných prostriedkov. 

K nárastu kapitálových výdavkoch došlo z dôvodu vybudovania výcvikového zariadenia 

OREMLAND. Tieto výdavky rozšírili portfólio zariadení poskytovaných CV Lešť 

a zvýšili kvalitu poskytovaných sluţieb. 

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

prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

 
 

  

600 
Beţné výdavky 

celkom 
9.040,1 62 14.689,9 102 14.452,97 204,7 

700 
Kapitálové 

výdavky celkom 
7.567,3 3289 230,3 1000 22,96 15,8 

Výdavky celkom 16.607,4 115 14.920,2 103 14.475,9 20,9 

Druh výdavku Poloţka 
rok 2015 

v tis. € 
Index 

rok 2014 

v tis. € 
Index 

rok 2013 

v tis. € 
Index 

Cestovné 631 47,9 98 49 169 28,94 91,1 

Energie a  voda 632 605,2 74 822 89 989,89 116,5 

Materiál a sluţby 633 1166,8 30 3.922 82 4.800,54 1472,9 

Dopravné 634 264,4 133 199 85 235,47 141,4 

Údrţba 635 1438,6 32 4.538 128 3.532,16 486,4 

Prenájom 636 6,8 136 5 59 8,40 171 

Sluţby 637 691,7 125 551 77 718,29 77,9 

Transfery 642 257,9 95 272 108 251,44 111,2 

Kapitál. výdavky 710 7.567,3 3289 230 1000 22,96 15,8 

Celkom: 16.607,4 157 10.588 313 10.588 315 
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5.4 Príjmy CV Lešť 

 

Príjmy CV Lešť sú dlhodobo dosahované  na základe spoplatňovania poskytovaných 

sluţieb v oblasti prenájmu výcvikových zariadení, v oblasti ubytovania a poskytovania 

stravovacích sluţieb ako aj v oblasti poskytovaného zdravotného zabezpečenia.  K nárastu  

záujmu o tieto sluţby dochádza najmä zo strany zahraničných subjektov, ktoré tvorili cca 

polovicu dosiahnutých príjmov a trend v tejto oblasti je dlhodobo rastúci. 

 

 

  

Finančná 

poloţka 
Popis 

Upravený 

rozpočet 

Plnenie príjmov 

k 31.12.2015 v € 

% 

plnenia 

200 Nedaňové príjmy 210.000 231.026 110 

221 Admin. poplatky 0 16 0 

222 Poplatky a penále 0 306 0 

223 Poplatky a platby 180.000 165.887 92 

292 Ostatné príjmy 30.000 64.816 216 
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6   PERSONÁLNY MANAŢMENT  
 
 
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 pre rok 2015 bol 388, z toho 304 zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a 84 profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na 

plnenie úloh rozpočtovej organizácie.  

Skutočný počet zamestnancov bol ovplyvnený finančnými limitmi. K 31.12.2015 bol 

zriaďovateľom určený priemerný evidenčný počet (finančne krytý) 363 osôb, z toho 71 

profesionálnych vojakov a 292 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   

 
 

6.2   Organizačná štruktúra k 31.12.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(sluţobného) miesta, absolvujú vstupné poučenie o dodrţiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia 

Odbor správy 
majetku štátu 

Odbor 
technicko-

hospodárskych 
činností 

 

Zdravotný 
odbor 

Obor 
zabezpečenia 

vonkajšej 
a vnútornej 

ochrany 

 
Odbor 

ekonomiky 
 

Odbor 
plánovania a 

koordinácie 

Odbor 
výcvikových 

zariadení 

Odbor 
riadenia 

Riaditeľstvo 

Odbor 
simulačných 

technológií 

Odbor 
špeciálneho 

výcviku 
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pri práci, o základných zásadách poskytovania prvej pomoci a protipoţiarnych opatreniach 

v CV Lešť.  

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 2015 povýšení jedenásti profesionálni vojaci.  

 

Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2015 
Počet osôb 

Kurz obsluhy zariadenia Jakub Building Gun 6 

Školenie revíznych technikov 1 

Základný kurz obsluhy elektrocentrály 3 

Kurz ţeriavnika – Jakub Koloseum 3 

Kurz obsluhy krovinorezu 33 

Opakované školenie obsluhy reťazovej motorovej píly 16 

Predlţovací kurz pomocného pyrotechnika 1 

Výchova a vzdelávanie revíznych technikov VTZ v odbore 

elektrotechnika pre potreby OS SR 
3 

Kurz viazača bremien 1 

Opakované školenie na nakladače, kolesové lopatové rýpadlá 2 

Opakované školenie vysokozdviţné motorové vozíky 4 

Školenie pre práce vo výškach 3 

Kurz pre výcvik na Via Ferrata - Bralce 2 

IMZ strelecký pre inštruktorov streľby 4 

Kurz strelectva – inštruktor streľby III. stupeň 1 

Kurz boja zblízka – inštruktor III. stupeň 3 

Kurz inštruktor horolezectva 2 

Zdokonaľovacia príprava pracovníkov fyzickej a objektovej ochrany 93 

Preškolenie pracovníkov fyzickej a objektovej ochrany vykonávajúci 

sluţbu so zbraňou 
15 

Školenie SM – Systém I., II. 2 

Seminár psychoterapie zameraný na expozíciu emóciám 1 

Kurz v biofeedbacku, IV. výcvikový modul 1 

Kurz v biofeedbacku, V. výcvikový modul 1 

Kurz v biofeedbacku, VI. výcvikový modul 1 

Kurz prvej pomoci pri základných neúrazových ţivot ohrozujúcich 

stavoch pre zdravotníkov 
8 

Kurz praktického vyuţitia prístrojového vybavenia v UM pre 

zdravotníkov  
8 

Kurz zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest v prednemocničnej 

zdravotnej starostlivosti pre zdravotníkov 
8 
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Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2015 
Počet osôb 

Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

vnútorného lekárstva 
1 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – základný 

kurz ,,A“ 
1 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – základný 

kurz ,,B“ 
1 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – základný 

kurz ,,C“ 
1 

Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia 

funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému 
1 

Metóda McKenzie – základný kurz ,,A“ 1 

Konferencia – Deň fyzioterapeutov 7 

 

 

 

6.4   Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2015 

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

1 104 130 3 8 13 3 

 

   Veková štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2015 

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

2 19 71 100 85 15 

 

   Priemerné hrubá mzda  

Rok 2015 /€/ 2014 /€/ 2013 /€/ 

PrV 1333 1361 1336 

Zamestnanci 635 640 598 

 

 

V CV Lešť bol v roku 2015 týţdenný pracovný čas 40 hodín u profesionálnych 

vojakov a 37,5 hodín u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnanci, 

ktorí vykonávajú prácu striedavo v dvoch zmenách, mali pracovný čas maximálne 36,25 

hodín týţdenne a v nepretrţitej prevádzke pracovný čas maximálne 35 hodín týţdenne 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 
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od 7.00 hod do 15.00 hod.,  pričom zamestnanec môţe vyuţiť inštitút pruţnej 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 CV 

Lešť k 1.1.2015. Oddelenie personálneho manaţmentu na základe záverov tarifikačnej 

komisie spracovalo novú organizačnú štruktúru platnú k 1. 1. 2015. Následne v roku 2015 

boli realizované 4 doplnky do tabuľky počtov.   

 

Cieľom reorganizácie a následných doplnkov do tabuľky počtov bolo prerozdelenie 

kompetencií a odstránenie štrukturálnej nerovnosti oddelení a skupín. Súčasné delenie 

optimalizuje plnenie úloh organizácie.  

 

 

 

7    HODNOTENIE A ANALÝZA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 

 

Jednou z priorít MO SR podľa rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na 

podmienky MO SR je rozvíjať potenciál CV Lešť ako centra protiteroristického 

a záchranárskeho výcviku s dôrazom na rozširovanie vyuţiteľnosti jeho kapacít pre potreby 

bezpečnostných a záchranárskych zloţiek SR, ako aj zloţiek zahraničných partnerov. 

Cieľom je prispievať ku kvalite výcviku OS SR, k medzinárodnej a medzirezortnej 

spolupráci v tejto oblasti, a taktieţ umoţniť vyuţívanie učebno-výcvikových zariadení CV 

Lešť vrátane simulačných technológií a odborného personálu k príprave jednotiek ozbrojených 

síl.  

Plnenie uvedených úloh CV Lešť zabezpečuje poskytovaním existujúcich výcvikových 

zariadení podľa poţiadaviek jednotiek OS SR, zloţiek MO SR a ďalších rezortov. Úlohy 

stanovené v Pláne činnosti CV Lešť na rok 2015 boli splnené. 

 

V priestoroch CV Lešť sa v priebehu roka 2015 spustila prvá etapa budovania 

infraštruktúry podľa schváleného plánu rozvoja s termínom ukončenia v roku 2018. 

 

Cieľom je vybudovať certifikované spoločné výcvikové centrum pre všetky 

bezpečnostné, záchranárske a zdravotnícke zloţky a zahraničné jednotky v súlade 

s medzinárodnými štandardami. 
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8    HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

Vzhľadom na široké spektrum pôsobnosti CV Lešť sú výstupy organizácie vyuţívané 

rôznymi uţívateľmi:   

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

predovšetkým na výcvik pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zloţiek 

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. Ţilinská univerzita Ţilina výučba študentov 

3. Technická univerzita Zvolen výučba študentov 

4. AOS Liptovský Mikuláš výučba študentov 

 

V závislosti od poţiadaviek 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 2016      

 

 

Ing. Ján RAUSA 

        riaditeľ 

 

 

 

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 zloţky bezpečnostného systému 

NATO a EU 

Špeciálne spoločné a samostatné cvičenia 

spojené s regeneráciou 
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ZOZNAM SKRATIEK 

AOS Akadémia ozbrojených síl 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BS Bariérová strelnica 

CAX Computer Assisted Exercise - Počítačom podporované cvičenie 

CISM Prekáţková dráha 

CQB Close Quarter Battle - Boj na krátku vzdialenosť v zastavanej oblasti 

CV Lešť Centrum výcviku Lešť 

DK Dopravný komplex 

EOD COE TN 
The Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence Trenčín – 

Centrum výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín Trenčín 

FBLR Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

GŠ OS SR Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

HaZS Hasičská záchranná sluţba 

HW Hardware - technické vybavenie počítača, počítačové komponenty   

CHECKPOINT Kontrolný bod 

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 

KM  Krízový manaţment 

KoMO Kolégium ministra 

LAN Local Area Network - lokálna počítačová sieť 

MDMP Military Decision Making Process – Vojenský rozhodovací proces 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MILES 
Multiple Integrated Laser Engagement System - Inštrumentovaný 

laserový systém podpory výcviku 

MKM  Medzinárodný krízový manaţment 

MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MOUT 
Military Operations in Urban Terrain - Vojenské operácie v zastavanej 

oblasti   

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) 
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OdŠV Odbor špeciálneho výcviku 

OS SR Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

OTC Odborné taktické cvičenie 

PD Prekáţková dráha 

PP Prvá pomoc 

PZK Poţiarno-záchranársky komplex 

RCHBO Radiačná, chemická a biologická ochrana 

RŠÚ Rutinná štandardná údrţba 

SBV Strelnica bojových vozidiel 

SCATT Laserová strelnica 

SERE 
Survival, Evasion, Resistance, Escape (preţitie, vyhnutie sa, odolnosť, 

útek) 

SHAPE 
Supreme Headquarters Allied Powers Europe -  Najvyššie Veliteľstvo 

spojeneckých síl v Európe 

SIS Slovenská informačná sluţba 

SR Slovenská republika 

STK Strelecko-taktický komplex 

SS Súčinnostná strelnica 

SVaLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zloţky 

SPC Strelecko - prípravné cvičisko 

SW Software -  počítačový program 

SZU Slovenská zdravotnícka univerzita 

TC Taktické cvičisko 

UB 60, 100, 300 Ubytovacie zariadenie 

ÚHL RK Úrad hlavného lekára Ruţomberok 

VOS Vojenské obranné spravodajstvo 

VP Vojenská polícia 

VP VO Lešť Vojenský priestor Vojenského obvodu Lešť 

VHJ Vojenská hasičská jednotka 

VÚHE MO SR Vojenský ústav hygieny a epidemiológie MO SR 

WAN Wide Area Network – počítačová sieť 


