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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. voj. linka:  +421 960 465 501 

           fax. voj. linka:  +421 960 465 509 

                       e-mail:  mosr.usrk.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:  Ing. Ján RAUSA (do 23.6.2016) 

                                                Ing. Peter ČOKINA (od 24.6. do 30.11.2016) 

                                                Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ (od 1.12.2016) 

 

Riadiaci funkcionári 

1. zástupca riaditeľa 

- plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ 

2. zástupca riaditeľa 

- Ing. Dušan ARGALÁŠ (do 31.1.2016) 

- funkcia neobsadená (od 1.2.2016 do 23.6.2016) 

- Ing. Ján RAUSA (od 24.6.2016) 

právny poradca riaditeľa 

- JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.  
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riaditeľ Odboru riadenia  

- pplk. Ing. Ferdinand DYCHA  

riaditeľ Odboru plánovania a koordinácie  

- mjr. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. 

riaditeľ Odboru výcvikových zariadení  

- mjr. Ing. Milan ŽIGMUND 

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 

- funkcia neobsadené (do 31.10.2016) 

- Ing. František BETKA (od 1. 11. 2016) 

riaditeľ Odboru technicko-hospodárskych činností 

- Ing. Dušan SÚČANSKÝ  

riaditeľ Odboru zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany 

- poverený Ing. František HOMOLA 

- Ing. František HOMOLA (od 7. 9. 2016) 
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2   POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
 

CV Lešť patrí medzi najmodernejšie multifunkčné výcvikové zariadenie 

stredoeurópskeho priestoru z hľadiska komplexnosti zamerania výcviku a možnosťou použitia 

širokého spektra zbraní a zbraňových systémov.  

Hlavným poslaním CV Lešť bolo v roku 2016 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 zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky pre potreby domáceho 

a medzinárodného krízového manažmentu.  

Ďalej CV Lešť plnilo úlohy poskytovaním výcvikových aktivít s podporou simulačných 

technológií a poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zdravotného zabezpečenia. CV Lešť je 

naďalej školiacim pracoviskom 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 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 (VP VO Lešť) je dôvodom na rozšírenie 

výcvikovej základne CV Lešť z hľadiska zvýšenia technickej a funkčnej spôsobilosti 

existujúcej infraštruktúry.  

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). 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 až 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“, ktorého adekvátna časť bola v predmetnom 

období realizovaná.   

 

2.1 Rozvoj CV Lešť v roku 2016 

Za účelom modernizácie výcvikovej a ostatnej infraštruktúry bolo v roku 2016 realizované: 

a) Vybudovanie II. etapy „OREMLAND – časť KISHLAK“.  Jedná sa o výcvikové 

zariadenie určené na vykonávanie špecifického výcviku vedenia boja v malej usadlosti 

a priamych úderných akcií špeciálnych síl (SOF). Je situovaný do okrajovej časti areálu 

sídliska Družba  v tesnej blízkosti výcvikového trenažéra Jakub High Rise Building 

Gun, čím vytvára vhodné možnosti pre komplexný výcvik  súčinnosti úderných skupín 
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a podporných skupín s možnosťou nácvikov približovania sa z prostredia umožňujúcich 

krytie a maskovanie. Priestor cvičiska je tvorený súborom  komplexov 

budov  s  oplotením a je účelovo rozdelený podľa typu precvičovaných aktivít na dve 

samostatné časti a to:  

 Trenažér boja v osade vidieckeho typu – priestor určený pre výcvik bez použitia 

ostrej munície, ktorý je tvorený súborom menších domov rôzneho tvaru variabilne 

umiestnených do celkov s vlastným oplotením, tvoriacich malú usadlosť. Jednotlivé 

budovy je možné čiastočne presúvať alebo spájať, čím je možné 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 pozícii blízkeho cvičiska pre 

streľbu ostreľovačov. Tento výcvik umožní inštalácia exteriérových balistických 

lapačov striel osadených na nádvorí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trenažér boja v budove CQB HOUSE – novovybudovaná, dvojpodlažná, 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 možnosťou ostrej streľby. Rozsiahle nádvorie pri budove, 

upravená strecha pre možnosť výsadku a úpravy vstupov do objektov pre násilné  
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vstupy vytvárajú jedinečné prostredie pre nácvik priamych úderných akcií 

špeciálnych síl.  

 

b) Zahájenie budovania „Centrum 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 do 685 cvičiacich. Súčasťou komplexu je vybudovanie chránených 

priestorov a bezpečnostných systémov. V zmysle schválenej projektovej dokumentácie 

bola realizácia odsúhlasená Kolégiom ministra obrany v apríli 2014 a termín ukončenia 

diela je v zmysle zmluvy o dielo určený júl 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pokračovanie modernizácie strelníc zavedením jednotnej technológie terčových 

manévrov. Pozornosť sa venovala oprave a údržbe terčových zariadení ako aj oprave 

elektrických súčastí k ovládaniu terčových manévrov poľných výcvikových zariadení. 

Boli vykonané revízie na jednotlivých elektrických zariadeniach. V rámci RŠÚ bol na 

Strelnici bojových vozidiel a na Súčinnostnej strelnici vykonaný upgrade ovládacieho 

riadiaceho systému Terčot na verziu IV.1, taktiež boli vykonané opravy a modernizácie 

zdvíhacích zariadení terčov TMZ – 120. V rámci nákupu materiálu boli doplnené 

veľkoplošné a kovové terče a zdvíhacie zariadenia terčov XV-4 v pošte 95 kusov.  

 

2.2 Rozvoj v roku 2017 

V rámci krátkodobého a strednodobého rozvoja bude CV Lešť pokračovať 

v modernizácii a rekonštrukcii výcvikovej a ostatnej infraštruktúry nasledovne: 

a) Dobudovanie a sprevádzkovanie „Centra výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových 

činností“ – Táborisko Slávia. 
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b) Pokračovanie modernizácie strelníc zavedením jednotnej technológie terčových 

manévrov, sfunkčnenie zdvíhacích terčových zariadení Súčinnostnej strelnice; 

V rámci rozvoja vybudovanie taktického poľa na výcvik mechanizovaných jednotiek 

OS SR (na základe spracovanej, NGŠ OS SR schválenej  „Požiadavky na 

modernizáciu CV Lešť – výcvikový priestor“, č. ŠbSP-84-9/2016 z 11. mája 2016, 

postúpenej GR ÚSRK MO SR; základný obsah - príloha č.3): 

• doplnenie mobilných terčových zariadení, 

• vybudovanie signalizácie vyznačenia hraníc a smeru streľby, 

• vybudovanie stáleho obranného rajónu pre mechanizovaný prápor, 

• vybudovanie monitorovacieho systému jednotlivých úsekov terénu, 

• odkrovnenie taktického poľa od náletových drevín. 

c) Rozvoj systému Jednotného komunikačného prostredia (inštalácia pasívnej časti LAN, 

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

systémov, vrátane zabezpečenia ich sprevádzkovania). 

 

2.3 Plánovaná modernizácia na roky 2018 – 2023 

 

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. 

Aktuálne poznatky zo súčasného poňatia moderného vojenstva vyžadujú okrem 

modernej výzbroje a výstroja aj aktualizované metódy certifikovaného výcviku s adekvátnou 

materiálnou výcvikovou základňou. CV Lešť bude i naďalej pokračovať v rozvíjaní 

komplexnej pripravenosti na naplnenie svojho poslania a z neho vyplývajúcich úloh ako i  

dôsledne zabezpečovať plnenie úloh, ktoré pre OS SR vyplývajú z členstva v NATO, EÚ a 

iných medzinárodných organizáciách v súlade s prioritami zahraničnej politiky SR. Tieto 

úlohy bude CV Lešť plniť v dynamicky sa rozvíjajúcom bezpečnostnom prostredí. 

 

Plánovaná modernizácia na roky 2018 – 2023: 

a) Rekonštrukcia Strelnice Kamenný vrch – Súčinnostná strelnica, 

b) Rekonštrukcia ČOV HT - OREMOV LAZ; 

c) Rekonštrukcia umyvárne vozidiel (Vododrom); 

d) Rekonštrukcia hádzaliska ručných granátov; 

e) Rekonštrukcia Pechotnej strelnice; 

f) Rekonštrukcia budovy č. 20 Klub 800 (HT Oremov laz) - zhromažďovacieho 

zariadenia/budovy konferenčného typu. 
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2.4 Oblasť vedy a výskumu  

 

V priebehu roku 2016 vykonávala ambulancia telovýchovného lekárstva výskum 

v oblasti posturálnej stability príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR (ďalej len 

„HaZZ“). Išlo o diagnostiku funkčnej stability posturálneho systému brušných svalov po 

záťaži. Tento výskum bol robený v spoluprácii so SZU Banská Bystrica, vyšetrených bolo 60 

príslušníkov HaZZ a Vojenskej polície (príslušníci, ktorí boli zaradení ako ostreľovači). 

Uvedená práca bola obhájená pred vedeckou radou v Masarykovej univerzity v Brne. Táto 

práca bola publikovaná aj v 4 odborných časopisoch z toho v 2 zahraničných časopisoch. 

Lekár ambulancie telovýchovného lekárstva v priebehu roka 2016 vypracoval na 

základe požiadavky prezidenta HaZZ generála Nejedlého “Návrh koncepcie monitoringu a 

preventívnych zdravotnícko-výcvikových programov pre HaZZ“. Tento materiál bol 

prerokovaný a schválený prezídiom HaZZ ako východiskový koncepčný materiál pre účely 

zvyšovania úrovne výcviku HaZZ. Celý projekt t.č. je v ďalšom riešení na MV SR, kde 

očakávame schválenie potrebnej finančnej čiastky na jeho realizáciu, 

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 životného prostredia s previazaním na prírodné vedy. CV Lešť disponuje 

mnohými možnosťami formovania prostredia a podmienok, ktoré môžu zvýšiť možnosti 

experimentálneho vývoja a inovácií v prostredí vedy a výskumu.  
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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 zložiek na úrovni práporov 

a brigád v rôznych oblastiach vojenstva, špeciálnej prípravy a poskytovaním 

zdravotníckych, regeneračných a rehabilitačných služieb. Predmetný výcvik a služby 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 2016 boli pre potreby výcviku v kurzoch využívané výcvikové zariadenia: Jakub 

VILLAGE STK, Jakub VILLAGE PZK, Jakub VILLAGE DK, Jakub VILLAGE OZ, Jakub 

BUILDING GUN, VVT Jakub KOLOSEUM, Jakub CLIMBING, Bralce – VIA FERRATA, 

Družba – JHRBG, Družba – Bariérová strelnica, Prekážková dráha CISM, telocvičňa UB 100 

a 300, posilňovňa UB 100 a 300.  

V roku 2016 boli na zariadeniach špeciálneho výcviku OdVZ CV Lešť zabezpečované 

požiadavky od cvičiacich rezortov MO SR, MV SR, MF SR, MS SR  a  zahraničných 

jednotiek.  

Zariadenia špeciálneho výcviku boli pripravené splniť všetky požiadavky cvičiacich 

v čas a v dostatočnej miere. Vzniknuté nedostatky sa odstraňovali priebežne tak, aby bol 

zabezpečený výcvik na jednotlivých zariadeniach. Výcvikové zariadenia boli využívané 

v súlade s požiadavkami, kladenými na špecifickosť a charakter výcviku cvičiacich. 

 

Hlavné úlohy: 

a) Celoročne zabezpečiť zazmluvnený výcvik mimorezortných organizácii a to 

prevažne zložiek policajného zboru SR, HaZZ, Generálneho riaditeľstva ZVJS 

a Kriminálneho úradu finančnej správy, 

b) Zabezpečiť v mesiaci október medzinárodné cvičenie „Slovenský štít 2016“, 

c) V mesiaci september boli poskytnuté priestory OdVZ pre potreby praktickej časti 

Medzinárodného úvodného tréningového kurzu pre začínajúcich budúcich 

inšpektorov medzinárodnej Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok 

(CTBT), 

d) Zabezpečiť výcvik zahraničných jednotiek v mesiaci jún a november PL JWK CQB, 

e) Zabezpečiť výcvik jednotiek OS SR (aj s účasťou zahraničných jednotiek), 

f) Zabezpečiť kurzy vykonávané OdŠV CV Lešť, 

g) Zabezpečiť v mesiaci január súťaž záchranárskych posádok pod vedením 

občianskeho združenia SALUS VITALIS, 

h) Zabezpečiť v mesiaci September XII. ročník Súťaže MO SR v bojovej streľbe 

ozbrojených zložiek. 

 

Okrem spomenutých aktivít boli na zariadeniach špeciálneho výcviku v roku 2016 
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zabezpečované ukážky spôsobilosti pre návštevy z úrovne ministerstva obrany, ministerstva 

vnútra, ministerstva financií a návštevy zo zahraničia. 

V priebehu roku 2016 sa na zariadeniach špeciálneho výcviku vykonávala údržba, kde 

sa odstraňovali poruchy z prebiehajúceho výcviku. Na konci roka 2016 bola odovzdaná 

2. etapa cvičiska pre boj v meste OREMLAND - KISHLAK. 

Príslušníci Oddelenia špeciálneho výcviku splnili všetky úlohy a požiadavky, ktoré boli 

v roku 2016 stanovené. 

 

Prehľad využitia Špeciálnych výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

Zariadenie 

Skutočné 

využitie 
/počet výcvikových 

dní/ 

Počet osôb 

Jakub Village – Strelecko-taktický komplex 134 4030 

Jakub Village – Požiarno-záchranársky komplex  135 5541 

Jakub Village – Dopravný komplex 49 2691 

Jakub Village – Ostatné zariadenia 149 7878 

Jakub Building Gun 111 1632 

VVT Jakub Koloseum 30 529 

Jakub Climbing 20 201 

Bralce - Via Ferrata 42 663 

Družba - JHRBG 130 3433 

Družba – Barierová strelnica 125 2064 

Oremland – Taktické cvičisko 42 1573 

Prekážková dráha CISM 12 289 

Laserová strelnica SCATT - - 

Telocvičňa UB 100 159 4785 

Posilňovňa UB 100 114 2624 

Telocvičňa UB 300 75 1398 

Posilňovňa UB 300 76 1437 

Zariadenia špeciálneho výcviku využívalo  40 768 osôb 
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3.2 Poľné výcvikové zariadenia 

 

V roku 2016 boli na zariadeniach poľného výcviku OdVZ CV Lešť zabezpečované 

požiadavky od cvičiacich rezortov MO SR, MV SR a  zahraničných jednotiek.  

Jednotlivé úlohy, ktoré boli kladené na zabezpečenie strelieb, taktického výcviku 

a výstavby terčových manévrov boli splnené v zmysle požiadaviek cvičiacich jednotiek. 

Vzniknuté nedostatky, ktoré  v priebehu roku 2016 vznikli, sa priebežne odstraňovali, tak aby 

neovplyvnili prebiehajúci výcvik. 

Hlavnou prioritou v roku 2016 v oblasti výcviku organizovaného cvičiacimi jednotkami 

alebo CV Lešť bolo: 

 

a) zabezpečiť výcvik jednotiek OS SR, 

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

c) celoročne zabezpečiť zazmluvnený výcvik mimorezortných organizácii a to 

prevažne zložiek policajného zboru SR a HaZZ, 

d) zabezpečiť výcvik zahraničných jednotiek. 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

Výcvikové zariadenia 

V
ýc

vi
k

o
vé

  
d

n
i 

 

ROK  2016 



S t r a n a  | 13 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2016 

 

 

 

Prehľad využitia Poľných výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Súčinnostná strelnica + taktické cvičiská SúS 148 37198 

Delostrelecká strelnica 38 2141 

Strelnica bojových vozidiel + taktické cvičiská SBV 163 37109 

Pechotná strelnica 6 230 

Val pechotnej strelnice 132 2978 

SPC Hádzania ručných granátov 14 929 

Cvičisko trhania a mínovania 51 900 

Cvičisko vodenia bojových vozidiel 75 4776 

Vodné cvičisko 57 2601 

Zariadenia poľného výcviku využívalo 88 862 osôb 
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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 - Computer Assisted Exercise, CAX), 

 Program výcviku malých skupín a účelových zoskupení podporovaný 

technológiami inštrumentovaného výcviku (taktický simulátor MILES 2000). 

 

Hlavnými užívateľmi simulačných technológií boli jednotky OS SR pripravujúce sa na 

plnenie úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manažmentu. Simulačné 

technológie využívali 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 zložiek SR. 

 

Konštruktívna simulácia 

 

V roku 2016  bolo v programe prípravy a výcviku veliteľov a štábov plánovaných 9 

cvičení a 4 kurzy, zrušené boli 4 cvičenia a na základe mimoriadnych požiadaviek OS SR 

a iných rezortov bolo doplánované 1 cvičenie. 

Skutočne bolo vykonaných 6 počítačmi podporovaných cvičení a 4 kurzy. 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

BLUE LAND 2016 

VJVM Martin 18.5.2016 

Cieľom cvičenia bolo plnenie operačných úloh v nárazníkovej zóne 

(Buffer Zone) v priestore zodpovednosti slovenského kontingentu, 

nácvik činnosti patrolovacieho družstva, činnosť patrolovacej 

základne a Spoločného operačného centra sektorovaného 

veliteľstva v priestore mierovej operácie OSN pri riešení narušení 

Status Quo v priestore zodpovednosti.  
 

COE EOD 

COE EOD 

Trenčín 
6.-24.6.2016 

Medzinárodný kurz COE EOD. Príslušníci kurzu využívali 

miestnosti horného poschodia budovy OdST. 

BLUE LAND 2016 

VJVM Martin 18.5.2016 

Cieľom cvičenia bolo plnenie operačných úloh v nárazníkovej zóne 

(Buffer Zone) v priestore zodpovednosti slovenského kontingentu, 

nácvik činnosti patrolovacieho družstva, činnosť patrolovacej 

základne a Spoločného operačného centra sektorovaného 

veliteľstva v priestore mierovej operácie OSN pri riešení narušení 

Status Quo v priestore zodpovednosti.  
 

SLOVAK SHIELD 2016 

GŠ, OS SR 1.-14.10.2016 

Cvičenie bolo zamerané ako na nevojenské ohrozenia, tak aj na 

potrebu nasadenia mnohonárodného zoskupenia na obranu územnej 

celistvosti jedného zo spojencov. Tohtoročné veliteľsko-štábne 

cvičenie malo za úlohu preveriť všetky stupne velenia. Cvičenie sa 

ako každoročne zameriava na kolektívnu obranu, avšak v tomto roku 

to bolo hlavné cvičenie Vyšehradskej štvorky. Všetky cvičiace 

úrovne boli previazané spoločným scenárom tak, aby mohli byť 

naplnené výcvikové ciele špecificky stanovené pre každú úroveň. 
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LITTLE SHIELD 2016 

1.mb,12.mpr 24.-28.10.2016 

Cvičenie bolo riadené Veliteľstvom topoľčianskej brigády. Na 

cvičení s názvom „Vedenie obrannej operácie mechanizovanou 

prápornou skupinou (mechanizovaným práporom)  pri narušení 

štátnej suverenity SR agresorom“, sa podieľali cvičiace jednotky, 

ktorých základ tvorili nitrianska 12. mechanizovaná práporová 

skupina a levický 13. mechanizovaný prápor.  Štáb veliteľstva 

nitrianskej práporovej skupiny s podporou CAX v CV Lešť a štáb 

levického práporu v Simulačnom centre AOS musel počas cvičenia 

reagovať na nečakané situácie počas vedenia boja, čím sa preverila 

schopnosť štábov vykonať plánovanie operácie na základe vývoja 

a zmeny situácie.  

HaZZ 2016 

HaZZ 15.-16.11.2016 

Na základe dohovoru bolo vykonané testovacie cvičenie HaZZ. 

Témou  cvičenia bol „Lesný požiar“. Hlavnou úlohou bolo otestovať 

spôsob akým takéto cvičenie správne simulovať, pričom príslušníci 

HaZZ ZV reálne vykonávali výcvik. Výsledkom testovacieho 

cvičenia je rozšírená spolupráca  do VR 2017, pričom ako cvičiaca 

zložka budú príslušníci vždy iného okresného riaditeľstva HaZZ SR.  

BLUE LAND 2016 

VJVM Martin 30.11.2016 

Cieľom cvičenia bolo plnenie operačných úloh v nárazníkovej zóne 

(Buffer Zone) v priestore zodpovednosti slovenského kontingentu, 

nácvik činnosti patrolovacieho družstva, činnosť patrolovacej 

základne a Spoločného operačného centra sektorovaného 

veliteľstva v priestore mierovej operácie OSN pri riešení narušení 

Status Quo v priestore zodpovednosti.  
 

 

Kurzy 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

KURZ MDMP 01/16 

VzS 15.-19.2.2016 

V priestoroch OdST sa vykonal účelový kurz pre príslušníkov 

vzdušných síl „MDMP 01/2016“ pod riadením vedúceho Oddelenia 

pozorovateľov výcviku majora Rozima. Cieľom kurzu bolo 

oboznámiť príslušníkov VzS s plánovaním vojenskej operácie 

v určenom priestore zodpovednosti, aby reálne nahradili podriadené 

jednotky a získali potrebné skúsenosti pri riadení operácie. Jeho 

príslušníci si precvičili v priebehu cvičenia celé spektrum činností, 

ktoré by v reálnej situácii uskutočnili. 

KURZ MDMP 02/16 

VzS 7.-11.3.2016 

V priestoroch OdST sa vykonal účelový kurz pre príslušníkov 

vzdušných síl „MDMP 02/2016“ pod riadením vedúceho Oddelenia 

pozorovateľov výcviku majora Rozima. Cieľom kurzu bolo 

oboznámiť príslušníkov VzS s plánovaním vojenskej operácie 

v určenom priestore zodpovednosti, aby reálne nahradili podriadené 

jednotky a získali potrebné skúsenosti pri riadení operácie. Jeho 

príslušníci si precvičili v priebehu cvičenia celé spektrum činností, 

ktoré by v reálnej situácii uskutočnili. V mini cvičení si mohli 

vyskúšať plánovanie operácie v systéme JEMM a samotné vykonanie 

s podporou konštruktívnej simulácie. 
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KURZ JEMM 

GŠ 4.-8.4.2016 

V priestoroch OdST sa uskutočnil kurz JEMM pre príslušníkov GŠ 

OS SR (Joint Excercise Management Module). Systém JEMM je 

nástroj pre prípravu, plánovanie, vykonanie a vyhodnocovanie 

cvičení. Je široko zavedený a používaný  členskými krajinami NATO, 

pri výcviku všetkých veliteľstiev NATO, NRF a ISAF cvičení. 

Program JEMM umožňuje vedenie prípravy, vykonanie 

a vyhodnotenie cvičení distribuovaným spôsobom (viaceré cvičiace 

jednotky a riadiace prvky cvičenia vo vzájomne vzdialených 

lokalitách, cvičiaci v jednom cvičení v rovnakom čase), pričom pri 

jeho používaní je možné voľné zdieľanie scenárov k cvičeniam 

a rozohier cvičení. 

 

Živá simulácia 

 

V priebehu roku 2016 bolo v programe inštrumentovaného výcviku plánovaných 26 

cvičení, zrušených bolo 11 a na základe mimoriadnych požiadaviek OS SR a iných rezortov 

bolo doplánovaných celkovo 8 cvičení. 

Skutočne vykonaných bolo  23 cvičení.  

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

zabezpečenia cvičení, príslušníci inštrumentovaného výcviku zabezpečovali ukážky a iné 

dôležité aktivity v rámci CV Lešť. 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 3.2.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

KONVOJE 

PRLOG 3.-12.2.2016 

Bolo vykonané taktické cvičenie práporu logistiky Hlohovec. 

Cvičiaca jednotka si pod záštitou príslušníkov vojenskej polície 

precvičila rôzne spôsobilosti zostavenia „konvoja“, ako aj samotné 

presuny, napadnutie, nútená/nenútená zastávka a iné incidenty, 

ktoré môžu nastať pri presune. 

KONTROLA ZLADENOSTI 

11.mpr 11.-18.3.2016 

Bola vykonaná kontrola zladenosti 3.mr 11.mpr Martin s BOS. 

Úlohou cvičenia bolo vykonanie útoku na určený objekt a po útoku 

začať stabilizačnú operáciu na podporu mieru v priestore 

zodpovednosti. Operácia bola rozdelená do troch fáz, a to príprava 

na presun, samotný útok a obsadenie objektu zodpovednosti 

a nakoniec stabilizačná a bezpečnostná operácia. V priebehu 

cvičenia boli rozohrávané rôzne incidenty, ktoré mali dopomôcť 

k čo najlepšej príprave cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PZ SR 

Súťaž PMJ PZ 

BA 
30.-31.3.2016 

Policajti si zmerali sily v súťaži špeciálnych policajných jednotiek 

PMJ, ktorá sa uskutočnila pod záštitou ministra vnútra Slovenskej 

republiky v CV Lešť.  Súťaže sa zúčastnilo 9  špeciálnych 

policajných útvarov zo Slovenska a Česka v šiestich náročných 

disciplínach približujúcich reálne situácie každodenných zložitých 

policajných činností. Príslušníci OdST vypomáhali rozhodcom pri 

jednotlivých disciplínach, zbierali a spracovávali materiál (foto 

a video), ktorý slúžil pri vyhodnotení súťaže.  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

OCHRANCA 2016 

Vojenská 

polícia 
1.-7.4.2016 

V dňoch 1.-7.4.2016 sa uskutočnilo medzinárodné a medzirezortné 

cvičenie „OCHRANCA 2016“, na ktorom sa stretli vybraní 

príslušníci VP ČR, ÚOÚČaDM a VP SR. Prvý deň cvičenia bol 

zameraný na oboznámenie sa s aktuálnou situáciou, úlohou 

jednotky, priestormi cvičenia a rozdeleniu osôb do organizačných 

štruktúr cvičenia. Cvičenie bolo zamerané na odovzdanie 

a precvičenie si zručností, znalostí a zosúladenie postupov pri plnení 

úloh spojených s ochranou VIP osôb v rizikových oblastiach. 

OPERÁCIA „RS-A“  

VJVM Martin 5.-8.4.2016 

Vo VJVM Martin prebehla príprava príslušníkov do operácie 

„Resolute Support Afganistan“. Samotný výcvik bol rozdelený na 

teoretickú a praktickú časť, kde cvičiaci mohli aplikovať svoje 

nadobudnuté teoretické vedomosti do očakávaného výsledku počas 

praktických zamestnaní. Vyvrcholením výcviku boli dve celodňové 

praktické zamestnania.  

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ PO 6.4.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 4.5.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

RTC - Operácia ENCOUTER 

21.zmpr 

Trebišov 
5.-13.5.2016 

Vpriestoroch CV Lešť uskutočnilo súperské rotné taktické cvičenie 

pod názvom „Operácia ENCOUTER“. Za riadenia veliteľa 21. 

zmiešaného mechanizovaného prápor Trebišov (21.zmpr) sa proti 

sebe postavili 1. a 2. mechanizovaná rota 21.zmpr. Pre každú 

jednotku bola stanovená taktická úloha, ktorá vytvárala veliteľom 

zložitú a dynamickú taktickú činnosť charakteristickú pre reálny boj 

a bojisko.  

KZ DRUŽSTIEV 

12.mpr Nitra 23.-26.5.2016 
V posádkovom cvičisku Levice bola vykonaná kontrola zladenosti 

družstiev 12.mpr Nitra. Výcvik prebehol s podporou MILES 2000, 

ktorý podporili a zabezpečili príslušníci OdST.   

TAKTICKÉ CVIČENIE RHCP 

RHCP SO 25.-26.5.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

LIVE SHIELD 2016 

11.mprsk 17.-24.6.2016 

Sa v priestoroch CV Lešť uskutočnilo Certifikačné cvičenie „LIVE 

SHIELD 2016“, ktoré reprezentoval 11.mpr Martin. Zámerom 

cvičenia je splnenie požadovaných špecifických taktických úloh s 

cieľom demonštrovať bojovú pripravenosť 11.mprsk na operácie 

ako súčasť mnohonárodného zoskupenia síl pod velením  NATO. 

TANKOVÉ DNI LAUGARÍCIO  2016 

PS OS SR 1.-2.7.2016 
Príslušníci OdST zabezpečili a podporili so systémom MILES 

2000 pozemné sily pri akcii Tankových dní v obci Trenčianske 

Stankovce.  
 

ŠPECIÁLNY VÝCVIK SÚKROMNEJ SPOLOČNOSTI ,,SLOVAK CAMP,, 

SLOVAK 

CAMP 
3.7.2016 

Príslušníci OdST sa podieľali na zabezpečení špeciálneho výcviku 

firmy „SLOVAK CAMP“.  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 6.7.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE RHCP  

RHCP SO 20.-21.7.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 7.9.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ  

PPÚ BB 28.9.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ a ÚHL 

PPÚ BB, 

ÚHL 
19.10.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB, NR 2.11.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

OPERÁCIA „RS-A“ 

VJVM 8.-10.11.2016 

Vo VJVM Martin prebehla príprava príslušníkov do operácie 

„Resolute Support Afganistan“. Samotný výcvik bol rozdelený na 

teoretickú a praktickú časť, kde cvičiaci mohli aplikovať svoje 

nadobudnuté teoretické vedomosti do očakávaného výsledku počas 

praktických zamestnaní. Vyvrcholením výcviku boli dve celodňové 

praktické zamestnania. Prvé bolo zamerané na precvičenie si 

základných zručností v operáciách na podporu mieru a nasledujúci 

deň bol zameraný na precvičenie jednotlivých drilov pri 

vykonávaní konvoja.  

KZ DRUŽSTIEV 

13.mpr 21.-25.11.2016 
V posádkovom cvičisku Levice bola vykonaná kontrola zladenosti 

družstiev 13.mpr Levice. Výcvik prebehol s podporou MILES 

2000, ktorý podporili a zabezpečili príslušníci OdST. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ PO 30.11.2016 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

 

 

3.4 Zdravotné zabezpečenie a výcvik 

Oddelenie odborných ambulancií sa v priebehu roku 2016 podieľalo na vstupných, 

kontrolných a výstupných vyšetreniach pre príslušníkov MO SR, MV SR a pacientov, ktorí 

boli v tomto roku poistení v zmluvných poisťovniach – Všeobecná zdravotná poisťovňa  

a poisťovňa UNION. Ďalej vykonávalo psychologickú činnosť, edukačnú a prednáškovú 

činnosť, kontrolnú činnosť a tiež sa podieľalo na vedecko-výskumnej činnosti.  

Príslušníci Zdravotného odboru, okrem výkonu pre poisťovne, plnili aj úlohy  

všeobecnej ambulancie zdravotným zabezpečením pre kurzy, výcviky a súťaže MO SR, ktoré 

sú riadené Odborom špeciálneho výcviku CV Lešť, ďalej zdravotnícke zabezpečenie pre 

zamestnancov CV Lešť počas výcviku a preskúšania z TV. 

Oddelenie fyziatricko-rehabilitačné (OddFR) poskytovalo zdravotnú starostlivosť 
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formou fyzikálnych procedúr a liečebného telocviku pre pacientov v zmluvných poisťovniach 

– Všeobecná zdravotná poisťovňa a poisťovňa Union. Ďalej OddFR poskytlo fyzikálne 

procedúry a zabezpečilo wellness pre príslušníkov MO SR, zamestnancov CV Lešť a tiež pre 

zazmluvnené rezorty (MV SR, MF SR, MS SR). 

 

3.4.1 Edukačná a prednášková činnosť  

 

Riaditeľ Zdravotníckeho odboru vykonával prednáškovú činnosť na FZ SZU 

v Banskej Bystrici v odbore fyzioterapia a zúčastňoval sa na  teoretických  a praktických 

hodnoteniach absolventov 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. Pôsobil tiež ako oponent bakalárskych a diplomových prác absolventov v odbore 

fyzioterapia a vykonáva posudzovanie dizertačných prác doktorandského štúdia. 

Boli tiež členmi skúšobných komisií určených pre štátne záverečné skúšky 

bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. 

 

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 4xročne. Termíny 

odberov boli dané VÚHE BA. 

 Hygiena vírivých bazénov – je súčasťou práce ambulancie SVLZ 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 každé 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 

  
Určení zamestnanci Zdravotného odboru sa v priebehu roku 2016 zúčastnili na 

špecializovaných študijných programoch v špecializačných odboroch a to „Špecializačné 

štúdium v odbore fyzioterapia“ a „Špecializačné štúdium ošetrovateľskej starostlivosti 
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v odbore vnútorného lekárstva“. Tiež na rôznych kurzoch/školeniach a ďalšom vzdelávaní 

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

a v zmysle vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

 

 

3.5 Prehľad využitia ubytovacích zariadení 

CV Lešť disponuje v rámci svojej infraštruktúry niekoľkými ubytovacími, stravovacími 

a športovými priestormi a zariadeniami. Ubytovacie zariadenia môžeme vo všeobecnosti 

kategorizovať na zariadenia: 

 1. kategórie – izby pre 1 - 10  osôb, 

 2. kategórie – izby pre 10 - 60 osôb, 

 3. kategórie – stanové tábory. 

 Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach štandardného, vojenského a poľného typu 

bolo zabezpečené v zmysle Plánu činností na rok 2016 ako aj doplánovaných požiadaviek na 

výcvik a kurzy príslušníkov rezortov MO SR, MV SR, MF SR, zahraničných jednotiek 

a iných zložiek. 

 Počas roku 2016 správcovia ubytovacích zariadení zabezpečili ubytovanie pre cvičiace 

jednotky certifikačného cvičenia LIVE SHIELD 2016, pre špecialistov Centra výnimočnosti 

pre oblasť EOD, účastníkov súťaže ,,Železný muž“ a 4. ročníka Medzinárodnej súťaže 

v skalnom lezení, pre členov Spoločného odborného výcviku obväzísk a odborností H-10 

v OS SR s IZS SR, pre príslušníkov kurzu prežitia KEMP 2016, pre cvičiace jednotky 

cvičenia ISTAR, pre účastníkov 5. ročníka v horskej cyklistike MTB CROSS COUNTRY, 

medzinárodné cvičenia TOBRUQ LEGACY 2016 a SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016, pre budúcich 

inšpektorov Organizácie pre všeobecný zákaz jadrových skúšok CTBTO, súťažiacich na  XII. 

ročníku súťaže MO SR v bojovej streľbe, príslušníkov kurzu Dukla Camp 2016, pre cvičiace 

jednotky 12. mpr Nitra a 13. mpr Levice.  

 V rámci vonkajšej kontroly v roku 2016 boli v ubytovacích zariadeniach vykonané 

kontroly z VÚHE MO SR Bratislava a rekognoskácie ubytovacích zariadení k zabezpečeniu 

ubytovania počas výcvikov a kurzov.  

 Okrem bežnej údržby v jednotlivých ubytovacích budovách  bola vykonávaná aj 

vonkajšia údržba týchto priestorov zameraná na udržiavanie poriadku a čistoty. 

Všetci správcovia ubytovacích zariadení odborne zabezpečili plánované a doplánované 

požiadavky na ubytovanie počas výcviku v roku 2016. 
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Prehľad využitia ubytovacích zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet dní/ 
Počet osôb 

Zrubový tábor SLÁVIA REKONŠTRUKCIA 

MP VPaZOaM – Stanový tábor SLÁVIA 92 1846 

Táborisko BROŽKOV PRAMEŇ 181 3149 

Táborisko RIEČKY 122 1751 

Zábava – UB  60 270 1873 

CV - UB 100 237 1949 

CV - UB 300 242 2534 

Vododrom -UB 60 172 1024 

Vododrom - Chata DOLINA 87 66 

Poľné táboriská 52 1533 

Ubytovacie zariadenia využívalo   15 725  osôb 
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Prehľad využitia ubytovacích zariadení po zložkách: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zariadenie Počet osôb % 

MO SR (GŠ OS SR) 9164 58 

MO SR – ostatní (CV, VP, VOS, ÚHL RK) 2146 14 

MV SR 3443 22 

MF SR 91 0,5 

MS SR 96 0,5 

INÉ  785 5 

SPOLU 15725 100 

ROK  2016 

MO SR (GŠ OS) MO SR (ostatní) MV SR MF SR MS SR INÉ
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4       MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŽITIA PRODUKTOV ZA ROK 

2016 

 

4.1 Výcvik v pôsobnosti Odboru špeciálneho výcviku 

Odbor špeciálneho výcviku riadil svojimi inštruktormi v roku 2016 výcvik 

prostredníctvom špecializovaných kurzov, resp. supervíziou nad výcvikom jednotiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a  ďalších 

rezortov.  

V roku 2016 bolo plánovaných 88 kurzov. Vykonaných bolo 79 kurzov s účasťou 

1.141 cvičiacich. 

Okrem plánovaných kurzov organizoval OdŠV v roku 2016 aj nadrezortné súťaže 

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

z rezortu obrany, ministerstva vnútra a ďalších rezortov. 

 

V roku 2016 realizoval Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť tieto kurzy a aktivity: 

 

Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

FIGHT ABS 01/16 11.1.-22.1.2016 10 28 

FIGHT HOLÉ RUKY 01/16 1.2.-12.2.2016 10 35 

FIGHT SPECIAL 01/16 22.2.-26.2.2016 5 20 

HEIGHT WORK MP 01/16 11.2.-24.2.2016 3 10 

HEIGHT WORK MP 02/16 24.2.-26.2.2016 3 10 

INF CQB BASIC 01/16 1.2.-19.2.2016 15 15 

SERE "B" SPECIAL 01/16 15.2.-19.2.2016 5 18 

SERE "B" 02/16 29.2.-4.3.2016 5 12 

DEFENSE 01/16 8.2.-12.2.2016 5 3 

FIGHT ABS 02/16 7.3.-18.3.2016 10 32 

HEIGHT WORK VP BASIC 01/16 7.3.-11.3.2016 5 10 

COMBAT ABS 01/16 14.3.-18.3.2016 5 24 

INF CQB SPECIAL 01/16 21.3.-24.3.2016 4 16 

SHOOTING IMZ  01/16 1.3.-4.3.2016 4 24 

SERE „B“ 03/16 7.3.-11.3.2016 5 7 

JUSTICE SPECIAL 01/16 7.3.-11.3.2016 5 12 

DEFENSE 02/16 7.3.-11.3.2016 5 9 
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Názov kurzu Dátum Počet dní 

DEFENSE BEGINNER 01/16 14.3.-24.3.2016 NEREALIZOVANÝ 

FIGHT  CVI 01/16 4.4.-15.4.2016 10 18 

HEIGHT WORK 01/16 4.4.-6.4.2016 3 17 

HEIGHT WORK 02/16 6.4.-8.4.2016 3 3 

ROCK 01/16 18.4.-22.4.2016 5 13 

COUNT FLOOD 01/16 4.4.-8.4.2016 5 29 

COUNT FLOOD 02/16 11.4.-15.4.2016 5 28 

COUNT FLOOD 03/16 18.4.-22.4.2016 5 30 

COUNT FLOOD 04/16 25.4.-29.4.2016 5 24 

COMBAT ABS 02/16 18.4.-22.4.2016 5 24 

COMBAT INS 01/16 4.4.-29.4.2016 20 19 

DEFENSE ADV 01/16 11.4.-15.4.2016 5 9 

HEIGHT WORK 03/16 23.5.-27.5.2016 5 14 

ROCK VP 01/16 2.5.-6.5.2016 5 15 

COUNT FLOOD 05/16 2.5.-6.5.2016 5 22 

SHOOTING IMZ 02/16 17.5.-20.5.2016 4 24 

SNIPER BASIC 01/16 2.5.-6.5.2016 5 10 

SNIPER MOUT 01/16 9.5.-13.5.2016 5 10 

SERE "B" 04/16 2.5.-6.5.2016 5 18 

SERE "B"SPECIAL 05/16 9.5.-20.5.2016 10 19 

DEFENSE SPECIAL  16.5.-20.5.2016 5 24 

DEFENSE ADV 02/16 2.5.-6.5.2016 5 13 

DEFENSE ADV 03/16 23.5.-27.5.2016 5 5 

SECURITY 02/16 9.5.-11.5.2016 3 9 

4. ročník Súťaže v skalnom lezení 17.5.-18.5.2016 2 20 

11. ročník súťaže „ŽELEZNÝ MUŽ“ 25.5.-26.5.2016 2 29 

FIGHT  ABS 03/16 30.5.-10.6.2016 10 31 

DEFENSE ADV 04/16 13.6.-17.6.2016 5 4 

SECURITY 02/16 27.6.-29.6.2016 3 9 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

SERE "B"  20.6.-24.6.2016 5 11 

AQUA FROG 01/16 20.6.-24.6.2016 5 6 

AQUA FROG 02/16 27.6.-1.7.2016 5 6 

FIGHT  INS 01/16 11.7.-22.7.2016 10 13 

MOUNTAIN SUMMER 01/16 18.7.-22.7.2016 5 12 

AQUA BASIC 01/16 11.7.-22.7.2016 10 5 

AQUA FROG 02/16 27.6.-1.7.2016 4/1 6 

INF CQB 02/16 11.7.-22.7.2016 10 12 

DEFENSE ADV 05/16 11.7.-15.7.2016 5 8 

SECURITY 04/16 18.7.-20.7.2016 3 8 

SECURITY 05/16 25.7.-27.7.2016 3 7 

SERE "B" 25.7.-29.7.2016 5 6 

AQUA ADV 02/16   /miesto konania - 

SENEC/ 
15.8.-19.8.2016 5 6 

MOUTAIN SUMMER 02/16 5.9.-9.9.2016 5 13 

DEFENSE BEGINNER 02/16 12.9.-23.9.2016 9 7 

DEFENSE ADV 06/16 19.9.-23.9.2016 5 8 

SECURITY 05/16 19.9.-21.9.2016 3 9 

HEIGHT WORK MO 01/16 26.9.-30.9.2016 5 10 

5.ročník Súťaže v horskej cyklistike 13.9.2016 1 91 

FIGHT ABS 04/16 17.10.-28.10.2016 10 27 

COMBAT INS 02/16 24.10.-16.11.2016 18 16 

DEFENSE ADV 07/16 10.10.-14.10.2016 5 2 

HEIGHT WORK /VP TO/ 24.10.-28.10.2016 5 13 

12. ročník Súťaže v bojovej streľbe 20.10.2016 1 136 

FIGHT  HOLÉ RUKY 02/16 28.11.-2.12.2016 5 37 

COMBAT ABS 04/16 7.11.-11.11.2016 5 17 

INF CQB  03/16 28.11.-9.12.2016 10 16 

SERE „B“SPECIAL  06/16 7.11.-11.11.2016 5 22 

DEFENSE ADV 08/16 7.11.-11.11.2016 5 7 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

SECURITY 06/16 14.11.-16.11.2016 3 8 

HEIGHT WORK 28.11.-2.12.2016 5 4 

TACTICAL BREACHING IMZ 

 /len pre príslušníkov OdŠV Lešť/ 
21.11.-25.11.2016 5 6 

FIGHT IMZ 01/16 19.12.-21.12.2016 3 15 

SERE B 12.12.-16.12.2016 5 14 

 

4.2 Výcvikové aktivity realizované v CV Lešť 

 

CV Lešť bolo v roku 2016 celoročne využívané jednotkami OS SR a ostatnými 

zložkami MO SR, zložkami bezpečnostného systému SR a jednotkami zahraničných 

partnerov. 

 Celkovo sa výcviku, cvičení a iných aktivít v roku 2016 vo Výcvikovom priestore 

Vojenského obvodu Lešť zúčastnilo 15.910 domácich a zahraničných cvičiacich. 

Prehľad najvýznamnejších výcvikových aktivít v roku 2016: 

(Významné výcvikové aktivity, súťaže, konferencie, semináre, návštevy, medzinárodné 

cvičenia a ostatné medzinárodné aktivity.) 

 

Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU PRI NEŠŤASTIACH S HROMADNÝM 

POSTIHNUTÍM OSÔB – TERORIZMUS A MIGRÁCIA   

OZ SALUS 

VITALIS 

(IZS, UZS, ČK, 

OS, HaZZ, 

prísluš. CO) 

 

24.-30.1.2016 

V dňoch od 24.-30.1.2016 sa uskutočnil VI. ročník 

medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže 

záchranárskych posádok Lešť 2016 zameraný na 

organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným 

postihnutím osôb pod názvom TERORIZMUS 

A MIGRÁCIA. 

Jakub Village  STK 

Jakub Village PZK  

Jakub Village DK 

Táborisko Brožkov 

Prameň (207) 

UB 100 (18) 

UB 300 (17) 

UB 60 Vododrom 

(33) 

Kurz MDMP 

VzS OS SR (12) 

VzS OS SR (9) 

15.-19.2.2016 

07.-11.3.2016 

V  uvedených termínoch sa uskutočnil dvojtýždňový 

kurz MDMP – plánovací a rozhodovací proces na 

taktickom stupni velenia a riadenia podľa štandardov 

NATO. Zamestnania sa zúčastnili príslušníci štábov z 

útvarov VzS OS SR. Svoje teoretické a praktické 

vedomosti získané počas zamestnania si na záver 

preverili pomocou CAX so simulačným systémom 

OneSAF 5.0 na konštruktívnej simulácii. 

OdST  (CAX) 

UB 100 (12) 

UB 100 (9) 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

FALC  

lekári, 

záchranári, 

operátori, vodiči 

pracujúci v ZZS 

21-23.3.2016 

V dňoch 21. – 23. marca 2016 sa 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) 

Jakub Village PZK 

Jakub Village  

Telocvičňa UB 100 

UB 60 (32) 

UB 100 (48) 

UB 300 (19) 

OCHRANCA 2016  

55 príslušníkov 

VP  

VP ČR  

ÚOÚČ   

3.4.- 8.4. 

2016 

Vojenskí policajti spolu s českými kolegami a Úradom 

na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií 

Minsterstva vnútra SR precvičili spoločný postup pri 

ochrane VIP osôb v rámci cvičenia „Ochranca“. 

Skúsenosti z neho využijú počas nadchádzajúceho 

predsedníctva Rady Európskej únie, ale aj v rámci 

medzinárodného krízového manažmentu, kde býva 

jednou z úloh Vojenskej polície aj ochrana VIP osôb.  

Jakub Village  

Jakub Building Gun  

Vodné cvičisko  

Družba JHRBG–OS 

Milles 2000  

TC Charlie 

UB 100 (6 osôb) 

Vlkanová (ostatní) 

KURZ POVODŇOVEJ ZÁCHRANY NA LEŠTI 

OS SR  

HaZZ 

4.4.-29.4. 

2016 

Na vodnom cvičisku prebiehali kurzy povodňovej 

záchrany. Každý kurz trval  jeden týždeň.  Kurz 

pozostával z teoretickej časti, v ktorej sa oboznámili jeho 

účastníci s legislatívou v tejto oblasti. Ale aj s technikou 

a postupmi, ktoré Hasičský a záchranný zbor používa. 

Oboznámili sa tak s improvizovanými 

protipovodňovými bariérami, s klasickým vrecovaním, 

ale aj s modernými montovateľnými bariérami, či vodou 

plniteľnými vakmi. Súčasťou kurzu bola  aj praktická 

záchrana topiaceho, jeho vytiahnutie do člna a 

poskytnutie prvej pomoci.  Takmer tri desiatky vojakov 

už v závere kurzu zvládli výstavbu montovateľnej 

bariéry pozostávajú z dielcov. Zhruba 50 -metrový úsek 

postavili za necelých 5 minút. Klasickým vrecovaním, 

ktoré si taktiež vyskúšali, by im to trvalo hodiny...  

Vododrom 

 

UB 300 (26) 

UB 60 Vododrom 

(29) 

UB 60 Vododrom 

(26) 

UB 100 (23) 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V SKALNOM LEZENÍ 

Príslušníci 

útvarov OS SR  

Príslušníci z 

mimorezortných 

ozbrojených 

zložiek 

Zahraniční 

účastníci  

17.5.-18.5. 

2016 

V priestoroch CV Lešť, na cvičných skalách Bralce sa 

17. až 18. mája uskutočnil už v poradí štvrtý ročník 

Medzinárodnej súťaže v skalnom lezení. Zorganizoval 

ho Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť. Súťaž bola  

určená pre príslušníkov ozbrojených síl i 

mimorezortných ozbrojených zložiek. Na Lešti sa zišli 

zástupcovia vojenských útvarov, vojenskej polície, 

príslušníci Hasičského záchranného zboru MV SR, 

Horských záchranných služieb a už po druhý raz aj 

zástupcovia Hasičského záchranného zboru  

Českej republiky. 

Bralce – Via Ferrata  

UB 100 (23)  
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

ŽELEZNÝ MUŽ 

29 PrV 

 

25.5.-26.5. 

2016 

V priestoroch CV Lešť sa po ročnej prestávke 

znova uskutočnila súťaž Železný muž. 

Zúčastnili sa jej vyše tri desiatky zástupcov 

rezortov obrany, vnútra a spravodlivosti. V 

tomto roku medzi nimi nechýbali ani 

zástupcovia Horskej záchrannej služby. 

Rezort obrany na súťaži reprezentovali 

zástupcovia vojenských útvarov z celého 

Slovenska. Všetci súťažiaci museli zvládnuť  

celkovo 10 súťažných disciplín  

Vodné cvičisko  

Prekážková dráha 

CISM 

Telocvičňa UB 100  

VVT Jakub 

Koloseum 

UB 100 (29) 

LIVE SHIELD 2016 

900 PrV (11. mprsk) 

1 mechanizovaná 

brigáda a podriadené 

útvary 

3.6.-1.7.2016 

V dňoch od 3.6.-1.7.2016 sa konalo Certifikačné 

cvičenie LIVE SHIELD 2016. Zúčastnilo  sa na 

ňom takmer 900 profesionálnych vojakov 

reprezentujúcich  11. mechanizovanú prápornú 

skupinu  (11.mprsk), ako aj  príslušníkov 1. 

mechanizovanej brigády a jej podriadené útvary.  

Zámerom cvičenia bolo splnenie požadovaných 

špecifických taktických úloh s cieľom 

demonštrovať bojovú pripravenosť 11.mprsk na 

operácie ako súčasť mnohonárodného 

zoskupenia síl pod velením  NATO.  

Vyvrcholením cvičenia bola bojová streľba 

účelového zoskupenia, ktorá bola  zároveň 

rozhodujúcim obdobím prípravy 11. mprsk pred 

previerkou bojovej pripravenosti formou 

CREVAL. 

Súčinnostná strelnica 

+ TC Delostrelecká 

strelnica  

SBV + TC  

Jakub Village STK  

Jakub Village OZ  

TC Oremland  

Telocvičňa 100 

Posilňovňa 100 

Táborisko Brožkov 

Prameň  

Táborisko Riečky  

PT Šimákov Laz  

Stanový tábor Slávia  

UB 100, UB 300 

HOME MADE EXPLOSIVE - Kurz podomácky vyrábaných výbušnín   

32 frekventantov z 13 

krajín NATO a PfP z 

Rakúska, Kanady, 

Holandska, Belgicka, 

Dánska, Nórska, 

Francúzska, Nemecka, 

Maďarska, Slovinska, 

Českej  republiky 
a Slovenska 

06.6.-12.6.2016 

13.6.-24.6.2016 

V priestoroch CV Lešť špecialisti COE pre 

oblasť EOD v dvoch týždňových kurzoch 

vyškolili v priebehu júna 32 frekventantov z 13 

krajín NATO a PfP. Účastníci sa školili v Kurze 

na identifikáciu podomácky vyrábaných 

výbušnín a ich následnú likvidáciu. 

Účastníci kurzu pri svojej činnosti používali 

rôzne detekčné prístroje a EOD vybavenie.  

Jakub Village  

Konštruktívna 

simulácia  

Živá simulácia  

Súčinnostná strelnica  

TC A2  

Jakub Village  

Družba JHRBG-TSS 

UB 60 Zábava  

(6 osôb od 13.6-

24.6.2016) 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

PL JWK CQB I  

Poľsko (38 osôb) 5.-10.6.2016 

Prvý výcvik pod názvom PL JWK CQB I sa 

uskutočnil v termíne 5.-10. júna 2016 

a zúčastnilo sa ho celkom 38 osôb. Cvičiace 

jednotky využívali špeciálne výcvikové 

zariadenia a z ich strany bola vyjadrená vysoká 

spokojnosť s úrovňou výcvikových zariadení 

a prístupom príslušníkov CV Lešť, ktorí sa 

podieľali na zabezpečovaní výcviku. Zo strany 

cvičiacich jednotiek neboli zaznamenané žiadne 

negatívne ohlasy ani pripomienky k úrovni 

zabezpečenia výcviku.  

 

Jakub Village 

Telocvičňa UB 100 

Posilňovňa UB 100  

učebňa č. 205 UB 

100 

Jakub Building Gun 

VVT-Jakub 

Koloseum 

Družba JHRBG-TSS 

UB 100 (38 osôb) 

PL JWK CQB II  

Poľsko (31 osôb) 20.-25.6.2016 

Druhý výcvik pod názvom PL JWK CQB II sa 

uskutočnil v termíne 20.-25. júna 2016 

a zúčastnilo sa ho celkom 31 osôb. Cvičiace 

jednotky využívali špeciálne výcvikové 

zariadenia a z ich strany bola vyjadrená vysoká 

spokojnosť s úrovňou výcvikových zariadení 

a prístupom príslušníkov CV Lešť, ktorí sa 

podieľali na zabezpečovaní výcviku. Zo strany 

cvičiacich jednotiek neboli zaznamenané 

žiadne negatívne ohlasy ani pripomienky 

k úrovni zabezpečenia výcviku.  

Val PS-OS,  

Jakub Village,  

Telocvičňa UB 

100, 

Posilňovňa UB 

100,  

učebňa č. 205 UB 

100,  

Družba JHRBG-

OS, 

Družba – Barierová 

strelnica, 

UB 100 (31 osôb) 

SLOVAK WARTHOG 

OS SR  

Národná garda štátu 

Indiana  

prápor ISTAR 

17.-28.7.2016 

V mesiaci júl sa v rámci spoločného 

cvičenia príslušníkov OS SR a Národnej 

gardy štátu Indiana (ING) SLOVAK 

WARTHOG príslušníci práporu ISTAR z 

Prešova zapojili do spoločného 

medzinárodného výcviku. V CV Lešť 

precvičovali príslušníci práporu ISTAR 

zisťovanie a určovanie cieľov, navádzanie 

priamej leteckej podpory a doplnkové 

letecké zásobovanie aj pod odborným 

dohľadom skúsených leteckých 

navádzačov žilinského 5. pŠU a 

navádzačov ING. Cvičenie bolo 

koncipované tak, aby sa precvičila 

vzájomná spolupráca príslušníkov 

vzdušných síl, pozemných síl a síl pre 

špeciálne operácie.  

TC A1,2,3,6,  

TC C5,  

Družba JHRBG-

OS, 

Bralce - Via 

Ferrata 

Táborisko Riečky 

(55) 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

MTB - CROSS-COUNTRY LEŠŤ 

 

MO SR  

ostatné silové rezorty 
13.9.2016 

Dňa 13. septembra 2016 sa vo Výcvikovom 

priestore Vojenského obvodu Lešť konal 5. 

ročník súťaže MO SR v horskej cyklistike 

MTB - CROSS-COUNTRY LEŠŤ.  

Súťaž zorganizovali príslušníci Odboru 

špeciálneho výcviku CV Lešť, na ktorej sa 

celkovo zúčastnilo 91 súťažiacich z 

útvarov a zariadení MO SR a ostatných 

silových rezortov.   Celková trasa bola 

situovaná v horskom teréne, po lesných 

cestách, chodníkoch, lúkach a z časti i po 

asfaltovej komunikácii.     Súťažilo sa v 

štyroch kategóriách. V kategórii A - muži 

od 18 do 29 rokov, v kategórii B - muži od 

30 do 39 rokov, v kategórii C - muži nad 

40 rokov a kategória žien D - bez rozdielu 

veku.  

 

UB 100 (10) 

TOBRUQ LEGACY 

Česká republika 

Maďarsko 

Litva 

Lotyšsko 

Poľsko 

Slovinsko 

USA 

Slovensko 

 

20.-30.9.2016 

V priestoroch CV Lešť  prebiehalo v dňoch 

od 20. septembra - 30. septembra 

medzinárodné cvičenie Tobruq Legacy 

2016. Cvičenie jednotiek PVO členských 

krajín NATO bolo zamerané na zladenie 

interoperability systémov protivzdušnej 

obrany členských krajín Aliancie. 

Zúčastnilo sa  na ňom 8 krajín, z ďalších 8 

boli prítomní pozorovatelia. Cvičilo  1250 

zahraničných a 450 slovenských vojakov. 

Počas cvičenia bola  vytvorená viacvrstvová 

PVO pozostávajúca z kompletov ďalekého, 

stredného, malého a blízkeho dosahu. 

Medzi hlavné ciele cvičenia patrilo  najmä 

reálne preverenie stupňa technickej a i 

taktickej interoperability, zladenie 

spoločných operačných postupov v rámci 

NATO pod záštitou CAOC UEDEM a 

taktiež vzájomná výmena skúseností. Na 

cvičení sa zúčastnili vojaci z Českej 

republiky, Maďarska, Litvy, Lotyšska, 

Poľska, Slovinska, USA a Slovenska. Ďalej 

pozorovatelia z Nemecka, Veľkej Británie, 

Švédska, Bulharska, Talianska, Nórska, 

Portugalska a Francúzska.  

 

TC A1-A6 

TC B1-B2 

CVBV 

Posilňovňa UB 300, 

UB 100 

Telocvičňa UB 300, 

UB 100 

Táborisko Brožkov 

Prameň (219) 

Táborisko Riečky 

(224) 

Stanový tábor Slávia 

(362) 

UB 100 (15) 

UB 300 (12) 

Vododrom UB 60 

(31) 

Chata Dolina (7) 

Poľné táboriská 

(356) 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

SLOVENSKÝ ŠTÍT 2016 

Slovensko 

Česká republika 

Poľsko 

Nemecko 

Maďarsko 

Spojené štáty 

americké 

29.9.-

14.10.2016 

V  dňoch 29. septembra až 14. októbra sa 

zúčastnilo  približne 1900 vojakov zo 

Slovenska, Čiech, Poľska, Nemecka, 

Maďarska a Spojených štátov amerických 

na  Medzinárodnom  cvičení Slovak Shield 

2016. Cvičenie predstavovalo sériu 

výcvikových aktivít, ktoré preverili všetky 

úrovne velenia ozbrojených síl. Spoločne si 

precvičili  pôsobenie v mnohonárodnom 

účelovom zoskupení. Okrem toho si vojaci 

rovnako ako v predchádzajúcich fázach 

precvičili  asistenciu orgánom štátnej 

správy, posilňovanie obranyschopnosti 

štátu, ako aj ochranu a obranu objektov 

osobitnej dôležitosti a kľúčovej 

infraštruktúry. 

 

TC – ALPHA, 

BRAVO, CHARLIE 

Camp Štefánik,  

Komunikácie 

a priestory v sektore 

13, CVBV,  

Vodné cvičisko, 

Jakub Village,  

Delostrelecká 

strelnica, Val SBV, 

Oremland,  

Bralce Via Ferrata,  

Jakub Builning GUN,  

Jakub Koloseum,  

Cvičisko trhania 

a mínovania, 

Konštruktívna 

simulácia, 

MILES 2000 

Táborisko Brožkov 

Prameň 

Táborisko Riečky 

UB 60 Zábava 

UB 100 

UB 300 

UB 60 Vododrom  

Stanový tábor Slávia 

Sklad munície Riečky  

Chata Dolina  

XII. ROČNÍK SÚŤAŽE MO SR V BOJOVEJ STREĽBE 

130 účastníkov 

(príslušníci OS SR, 

MV SR, MF SR, 

MS SR, MsP, 

pozvaní hostia) 

20. 10. 2016 

V priestoroch CV Lešť sa dňa 20. októbra 

2016 uskutočnil XII. ročník súťaže MO SR 

v bojovej streľbe.  

Pre  súťažiacich  bolo pripravených šesť 

streleckých parkúrov. Precíznosť, dynamika 

a akčnosť jednotlivých streleckých situácii 

boli aj tento rok  akýmsi prierezom obsahu 

špecializovaných streleckých kurzov, ktorú 

inštruktori využívajú pri streleckom 

výcviku v CV Lešť. Víťazom putovného 

pohára CV Lešť sa stala dvojica súťažiacich 

z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina. 

Val Pechotnej 

strelnice, 

Jakub Village, 

Družba – Bariérová 

strelnica  

UB 300  

UB 100  
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

CTBTO 

Príslušníci 52 krajín 

sveta (73) 

inštruktori CTBTO 

(18) 

príslušníci OS SR 

(19) 

23.10.-

27.10.2016 

V dňoch 23.-27. októbra 2016 sa 

v priestoroch CV Lešť uskutočnila praktická 

časť úvodného kurzu budúcich inšpektorov 

Organizácie pre všeobecný zákaz jadrových 

skúšok (CTBTO). Cieľom kurzu bolo získať 

a precvičiť základné zručnosti práce s 

mapou, obsluhe prístrojov a vybavenia, 

praktické oboznámenie sa s nevyhnutnou 

logistickou podporou, ako aj činnosť na 

dekontaminačnom mieste po návrate 

z terénu. 

Pri praktických zamestnaniach si jednotliví 

účastníci sami vyskúšali manipuláciu 

s materiálom ako aj stavanie stanov, ktoré 

budú ich druhým domovom pri práci 

v inšpekčných tímoch. Z odborných činností 

si vyskúšali prípravu a obsluhu rôznych 

detekčných, komunikačných a navigačných 

zariadení ako aj systém spracovania 

a podávania hlásení. Nadobudnuté znalosti 

si následne účastníci kurzu rozdelení do 

jednotlivých tímov „naostro“ vyskúšali 

počas záverečného cvičenia. 

Kurz vyvrcholil brífingmi jednotlivých 

tímov, kde prezentovali svoje výsledky 

z praktickej činnosti v teréne.  

Okrem 73 účastníkov kurzu (z 52 krajín 

sveta), sa na príprave a priebehu kurzu 

podieľalo 18 inštruktorov CTBTO 

a externých expertov, ako aj 11 príslušníkov 

OS SR, ktorí plnili prepravné úlohy podľa 

potrieb cvičiacich.  

Súčinnostná strelnica, 

TC ALPHA, BRAVO, 

CHARLIE, 

Strelnica Bojových 

vozidiel, 

Cvičisko trhania 

a mínovania, 

Cvičisko vodenia 

bojových vozidiel, 

Jakub Village  

UB 300 

UB 100 

UB 60 Vododrom 

VÝCVIK POĽSKÝCH ŠPECIÁLNYCH JEDNOTIEK 

Poľská republika (27) 

5.pSU ZA  

13.11.-

19.11.2016 

V dňoch 13. až 19. novembra 2016 využila 

výcvikovú a ostatnú infraštruktúru ďalšia 

časť Jednostky Wojskovych Komandosov 

(JWK) z Poľskej republiky.  

Jednotka precvičovala boj v zastavanej 

oblasti s Špeciálnych výcvikových 

zariadeniach CV Lešť. Velenie vyvedenej 

jednotky vyjadrilo maximálnu spokojnosť 

s úrovňou poskytovanej infraštruktúry 

a prístupom zabezpečovacieho personálu 

CV Lešť. 

Jakub Village, 

Družba JHRBG-OS, 

TSS, 

Družba Bariérová 

strelnica, 

Telocvičňa, Posilňovňa 

UB 100, 

Jakub Building Gun, 

Jakub Koloseum  

 

UB 100  
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5       VEREJNÝ  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE  
 

 

5.1  Správa majetku štátu 

 

Odbor správy majetku štátu zodpovedal v roku 2016 za výkon správy a evidencie 

hnuteľného a nehnuteľného majetku, plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie efektívnosti 

využívania finančných zdrojov RŠÚ nehnuteľného majetku. Zodpovedal za prípravu 

podkladov pre obstarávanie hnuteľného majetku a opravy nehnuteľného majetku.  V roku 

2016 boli plnené tieto hlavné úlohy: 

 zabezpečenie prevádzky vodárenských zariadení a čistiarní odpadových vôd, 

 zabezpečenie dodávky tepla, TÚV a elektrickej energie do všetkých využívaných 

objektov, 

 riadenie a realizácia stavebných akcií pri oprave nehnuteľného majetku, 

 zabezpečenie funkčnosti elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a elektrických 

zabezpečovacích systémov (EZS),  

 príprava podkladov a uzatváranie zmlúv pre nájmy a výpožičky nehnuteľného majetku 

štátu, zmlúv o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu a o odpredaji 

neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR, 

 aktualizácia údajov v katastri nehnuteľnosti, 

 inventarizácia majetku CV Lešť, kontroly majetku v jednotlivých materiálových 

triedach, 

 nákup tovarov podľa plánu vecného členenia (PVČ) a potrieb CV Lešť, zabezpečenie 

procesov vyraďovania neupotrebiteľného majetku, 

 zabezpečenie komplexnej logistickej podpory pre cvičenia Tobruq Legacy 2016 

a Slovak Shield 2016. 

 

5.1.1 Využitie finančných prostriedkov v rutinnej a štandardnej údržby (RŠU) 

nehnuteľného majetku v roku 2016 

 

1. Prevádzkové náklady energií: 

• elektrická energia – 569.651 €, 

• plyn – 35.430 €, 

• tepelná energia – 21.082 €, 

• palivá (uhlie, peletky) – 29.700 € 

2. RŠÚ prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení: 

• bolo vykonaných 27 akcií  (v oblasti elektroinštalácie a vodoinštalácie, 

technologických zariadení ČOV a ostatných zariadení), 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 337.393 € 
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3. RŠÚ budov, priestorov a objektov:    

• bolo vykonaných 19 akcií (v oblasti stavebného charakteru),  

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 232.535 € 

4. Všeobecné služby: 

• bola vykonaná obsluha TTZ, OP a OS (tlakových nádob, zabezpečovacích 

zariadení, EPS, zdvíhacích zariadení, plynových zariadení, kotolní), kosenie, 

deratizácia, dezinsekcia + herbicídne postreky, čistenie vodojemov, čistenie 

PHO vodných zdrojov, čistenie krajníc a cestných rigolov, čistenie vonkajšej 

a vnútornej kanalizácie, odvoz komunálneho odpadu a ostatné služby. 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 292.837 €    

5. Špeciálne služby: 

• boli vykonané profylaktické prehliadky (náhradných zdrojov, klimatizačných       

zariadení a vzduchotechniky), projektové práce nesúvisiace s výstavbou,    

geodetické zamerania a ostatné služby, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 21.448 €    

6. Štúdie, expertízy, posudky 

• boli vypracované odborné posudky a štúdie, monitorovanie vôd – rozbory vody 

a iné, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 75.815 €    

7. Poplatky, odvody 

• boli uhradené poplatky za čerpanie podzemných vôd, poplatky za uloženie 

odpadu a iné, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 10.823 € 

• vodné, stočné v celkovej výške finančných prostriedkov – 15.152 €. 
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5.1.2   Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a udržiavacie práce objektov 

CV Lešť 

 

V roku 2016 boli realizované práce zamerané hlavne na zveľadenie nehnuteľného 

majetku CV Lešť. Prevažná časť prác bola vykonaná v oblasti zabezpečenia prevádzky 

vodárenských zariadení a čistiarní odpadových vôd, kde bolo preinvestovaných 129.558 €. 

Spadajú sem hlavne opravy sociálnych zariadení, vonkajšej kanalizácie splaškových 

a dažďových vôd, oprava cestných rigolov a priepustov, opravy vzniknutých havárií na 

potrubiach pitnej vody a výmena vodomerov v celom objekte CV Lešť.  

Ďalšou oblasťou bola údržba a opravy elektrických zariadení. Realizované práce boli 

zamerané na opravy: osvetlenia budovy UB-60 Vododrom, trafostaníc a VN prívodov, 

elektrických rozvodných skríň na Strelnici Kamenný Vrch v celkovej výške finančných 

prostriedkov 89.163 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3   Nákup materiálu podľa plánu vecného členenia a  potrieb hnuteľného 

majetku v CV Lešť 

 

 V roku 2016 bolo realizované zabezpečenie materiálu pre jednotlivé odbory CV Lešť 

na základe PVČ a požiadaviek na nákup, ktoré vznikli v priebehu roka za účelom 

potreby  skvalitnenia práce jednotlivých oddelení.  

Prostredníctvom verejného obstarávania bolo riešených celkovo 35 súťaží na 

zabezpečenie materiálu, opravy a služby. 
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Pre Odbor výcvikových zariadení sa realizoval nákup materiálu a opravy v celkovej 

hodnote 144.172 € (napr. nákup zdvihákov XV-4 v hodnote 23.750 €, nákup a výroba terčov 

9.000 €, oprava zdvíhacích zariadení 31.000 €, oprava obloženia a oprava segmentov 

záchytnej balistiky v hodnote 18.300 €, oprava terčových zariadení TEZA v hodnote 

23.826 €). 

Pre Odbor špeciálneho výcviku sa realizoval nákup materiálu v celkovej hodnote 

45.161 € (napr. nákup dataprojektoru EPSON, vŕtačky, digitálneho meradla, lavínového 

vyhľadávača, snežníc, streleckých okuliarov, športtestera, chráničov hrude a kolien, 

boxerských rukavíc, chráničov sluchu, statických a dynamických lán, slučiek a sedákov, 

výroba sklápacích a otočných terčov, výroba krytov a konzol). 

Na interiérové vybavenie kancelárskych priestorov a ubytovacích zariadení boli 

realizované nákupy prostredníctvom verejného obstarávania v hodnote 34.323,13 € (nákup 

kancelárskych kresiel, postelí, nočných stolíkov, kancelárskych stolov, drevených a kovových 

stoličiek, skríň). 

Na základe požiadaviek bol zabezpečený nákup (na základe prieskumu trhu) v hodnote 

19.094,21 € (kovová úložná skrinka na mobilné telefóny, protišmykové rohože, akustické 

paravány, vešiaky, koberce). 

Pre potreby CV Lešť bol realizovaný nákup prevádzkových strojov a záhradnej techniky 

v celkovej hodnote 22.377,79 €, nákup  posypového materiálu a kameniva v hodnote 7.226 €, 

nákup čistiacich, dezinfekčných a deratizačných prostriedkov, papierových utierok, vreciek 

do koša v hodnote 15.671,85 €, hygienických potrieb v hodnote 5.000 €, kancelárskych 

potrieb v  hodnote 5.366 €, nákup OOPP pre zamestnancov CV Lešť v hodnote 61.264,60 € 

a výstrojných súčiastok pre PrV v hodnote 24.735,40 €, nákup prevádzkových strojov 

v hodnote 7.080 €, materiálu k výpočtovej technike v hodnote 16.709 €, tonerov v hodnote 

7.860,53 €, munície v hodnote 17.839 €, nákup osobných, nákladných a terénnych pneumatík 

v hodnote 13.252,12 €, nákup náhradných dielov pre osobné a nákladné automobily, nákup 

duší a autokozmetiky v celkovej hodnote 89.700 €, oprava vozidiel dodávateľským 

spôsobom, služby spojené s údržbou automobilov (umývanie techniky, STK, EK..) v celkovej 

hodnote 23.465 €. 

 

V rámci cvičení Tobruq Legacy 2016 a Slovak Shield 2016 bola vykonaná komplexná 

logistická podpora, v rámci ktorej prebehol nákup materiálu (balená stolová voda, plastové 

obaly na stravu, plastové príbory, plastové poháre, PVC vrecia na odpad, papierové utierky na 

ruky, toaletný papier, kancelárske potreby, tonery do tlačiarní a kopírok, čistiace a hygienické 

prostriedky) a zabezpečenie služieb – chemické čistenie matracov (350 ks), čistenie 

mobilných toaliet a výroba rukávových nášiviek s logom Tobruq Legacy 2016 a Slovak 

Shield 2016. 
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5.2   Náklady na prevádzku v roku 2016  

 

Náklady na prevádzku v roku  2016 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 CV Lešť 

bol rozpočet CV Lešť pre rok 2016 rozpočtovými opatreniami správcu rozpočtovej 

kapitoly upravený na celkovú sumu  27.007.321  €.  
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Rozpočet:                          21.435.538 € Čerpanie k 31.12. 2016 27.002.041 € 

Upravený rozpočet:           27.007.321 € 

% čerpania  

k upravenému rozpočtu: 
99,98% 

% čerpania  

ku schválenému  rozpočtu: 
126% 

Zazmluvnené 

finančné prostriedky 
0 € Voľné finančné prostriedky 0 € 

 

Najvýznamnejšími položkami CV Lešť boli v roku 2016 vybudovanie výcvikového trenažéra 

OREMLAND pozostávajúceho z trenažéra pre boj v osade vidieckeho typu  a trenažéra pre 

boj v budove CQB House.  

  

 5.2.1 Prehľad po ekonomických kategóriách 

 

 
 

Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 3.667,9 tis. €  

Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2016)  363,9 osôb, 

z toho  68,0 profesionálnych vojakov a 295,9 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 – 1.362,4 tis. €  

Pri hradení poistného bolo rozhodujúcou položkou poistenie do sociálnej poisťovne 

a zdravotných poisťovní zamestnancov. 

Kategória 630 – tovary a ďalšie služby – čerpanie celkom 3.693,7  tis. €  

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

• 631 Cestovné výdavky  

Ekonomická 

kategória 
Druh výdavku v tis. € 

610 Mzdy a platy 3.667,9 

620 Poistné 1.362,4 

630 Tovary a ďalšie služby 3.693,7 

640 Bežné transfery 292,3 

600 
Bežné výdavky celkom 

∑ 610, 620, 630, 640 
9.016,3 

700 Kapitálové výdavky celkom 17.990,9 

Výdavky celkom 27.007,2 
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• 632 Energia, voda a komunikácie  

• 633 Materiál a služby  

• 634 Dopravné  

• 635 Rutinná a štandardná údržba  

• 636 Nájomné za prenájom. 

• 637 Ostatné tovary a služby  

 

Kategória 640 – Bežné transfery   celkom 292,3 tis. € 

Medzi rozhodujúce výdavky CV Lešť patrilo v tejto položke vyplácanie nemocenských 

dávok, odstupné, odchodné a stabilizačný príspevok. 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky celkom 17.990,9  tis. € 

Vybudovanie výcvikového trenažéra OREMLAND pozostávajúceho z trenažéra pre boj 

v osade vidieckeho typu  a trenažéra pre boj v budove CQB House . 

 

5.2.2 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 2016 

v tis. € 
Index 

rok 2015 

v tis. € 
Index 

rok 2014 

v tis. € 
Index 

610 Mzdy a platy 3.667,9 110 3.322 105 3.158,6 109 

620 Poistné 1.362,4 110 1.238,1 105 1.174,6 110 

630 
Tovary a ďalšie 

služby 
3.688,5 87 4.221,3 42 10.084,7 98 

640 Bežné transfery 292,3 113 257,9 95 272 
 

600 
Bežné výdavky 

celkom 
9.011,1 99 9.040,1 62 14.689,9 102 

700 
Kapitálové 

výdavky celkom 
17.990,9 237 7.567,3 3.289 230,3 1000 

Výdavky celkom 27.002,0  181  16.607,4  115  14.990,2  103 
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Podľa položiek: 

 
Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu podľa jednotlivých položiek.  

Cestovné výdavky boli na rovnakej úrovni ako v roku  2015.  

V oblasti energií došlo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím k miernemu nárastu 

spotreby  elektrickej energie. 

Aj v oblasti nákupu materiálu došlo k miernemu nárastu spotreby  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 služieb. 

 

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

prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

 
 

 
5.3  Príjmy CV Lešť 

 

Príjmy CV Lešť sú dlhodobo dosahované  na základe spoplatňovania poskytovaných 

služieb v oblasti prenájmu 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 2016 

v tis. € 
Index 

rok 2015 

v tis. € 
Index 

rok 2014 

v tis. € 
Index 

Cestovné 631 41,1 85 47,9 98 49 169 

Energie a  voda 632 678,9 112 605,2 74 822 89 

Materiál a služby 633 1.260,1 108 1166,8 30 3.922 82 

Dopravné 634 215,5 81 264,4 133 199 85 

Údržba 635 737,1 51 1438,6 32 4.538 128 

Prenájom 636 5 73 6,8 136 5 59 

Služby 637 750,6 108 691,7 125 551 77 

Transfery 642 292,3 113 257,9 95 272 108 

Kapitál. výdavky 710 17.990,9 237 7.567,3 3289 230 1000 

Celkom: 27.002 162 16.607,4 157 10.588 313 
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Finančná položka Popis 
Upravený 

rozpočet 

Plnenie príjmov 

k 31.12.2016 v € 

% 

plnenia 

200 Nedaňové príjmy 424.640 296.737 67 

221 Admin. poplatky 0 0 0 

222 Poplatky a penále 40 80 200 

223 Poplatky a platby 342.000 249.548 73 

292 Ostatné príjmy 82.600 47.108 57 
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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 pre rok 2016 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 31.12.2016 bol 

zriaďovateľom určený priemerný evidenčný počet (finančne krytý) 379 osôb, z toho 75 

profesionálnych vojakov a 304 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   

 
 

6.2   Organizačná štruktúra k 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Aktivity  uskutočnené v prospech rozvoja ľudských zdrojov (vzdelávanie) 

Novoprijatí zamestnanci CV Lešť sa v rámci adaptačného procesu oboznamovali so 

základnými internými normami (Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a Vnútorný 

poriadok). Pod vedením vedúcich zamestnancov na jednotlivých stupňoch riadenia 

absolvovali odborno-praktickú prípravu, v rámci ktorej sa oboznámili so základnou štruktúrou 

a činnosťami CV Lešť, činnosťou vyplývajúcou z charakteristiky ich pracovného 

(služobného) miesta, absolvovali vstupné poučenie o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, o základných zásadách poskytovania prvej pomoci a protipožiarnych 

opatreniach v CV Lešť.  

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne existujúcej štruktúry formou odborných kurzov, 

seminárov a formou samoštúdia, ako aj plánované prehlbovanie, rozširovanie a zvyšovanie 

Riaditeľstvo 

Odbor plánovania 

 a koordinácie 
Odbor riadenia 

Odbor výcvikových 

zariadení 

Odbor simulačných 

technológií 

Odbor špeciálneho 

výcviku 

Zdravotný odbor Odbor ekonomiky 
Odbor správy 

majetku štátu 

Odbor technicko- 

hospodárskych 

činností 

Odbor zabezpečenia 

vonkajšej a vnútornej 
ochrany 
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kvalifikácie zamestnancov a profesionálnych vojakov bolo realizované v súlade s úlohami CV 

Lešť. Do vyššej vojenskej hodnosti boli v roku 2016 povýšení traja profesionálni vojaci.  

Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2016 
Počet osôb 

Kurz obsluhy vrtuľníkového trenažéra Jakub Koloseum 5 

Školenie revíznych technikov, elektrotechnikov, energetikov 3 

Kurz obsluhy stavebných strojov, krovinorezu, reťazovej motorovej píly...  70 

Kurz zváračov 5 

Kurzy strelectva – inštruktor streľby, odborné kurzy  11 

Kurz inštruktor horolezectva, skalného lezenia 3 

Kurz boja zblízka  1 

Zdokonaľovacia príprava pracovníkov fyzickej a objektovej ochrany 93 

Kurz digitálne strihanie videa – SONY VEGAS 2 

Kurz na prácu v programe COREL PHOTO PAINT 2 

Školenie k novelizácii zákona o verejnom obstarávaní 6 

Konferencia zdravotných sestier 4 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – základný 

kurz ,,B“ 
1 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – základný 

kurz ,,C“ 
1 

Kurz metódy Ľ. Mojžišovej časti A, B, C 3 

Kurz Propriofoot Concept 2 

 

 

6.4   Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2016 

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

1 102 133 3 6 53 4 

 

   Veková štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2016 

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

1 23 64 101 91 22 

 

   Priemerné hrubá mzda  

Rok 2016 /€/ 2015 /€/ 2014 /€/ 

PrV 1466 1333 1361 

Zamestnanci 695 635 640 
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V CV Lešť bol v roku 2016 týždenný pracovný čas 40h u profesionálnych vojakov 

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

vykonávali prácu striedavo v dvoch zmenách, mali pracovný čas maximálne 36,25 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 bol v roku 2016 spracovaný jeden 

doplnok do tabuliek počtov CV Lešť.  

 

  



S t r a n a  | 45 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2016 

 

 

7      HODNOTENIE A ANALÝZA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 

 

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

podmienky MO SR rozvíjať potenciál CV Lešť ako centra protiteroristického a záchranárskeho 

výcviku s dôrazom na rozširovanie využiteľnosti jeho kapacít pre potreby bezpečnostných 

a záchranárskych zložiek SR, ako aj zložiek zahraničných partnerov.  

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

spolupráci v tejto oblasti, a taktiež umožniť využívanie 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 požiadaviek jednotiek OS SR, zložiek MO SR a ďalších rezortov. Úlohy 

stanovené v Pláne činností CV Lešť na rok 2016 boli splnené. 

 

V priestoroch CV Lešť v priebehu roka 2016 prebiehala druhá 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 zložky a zahraničné jednotky v súlade 

s medzinárodnými štandardami. 
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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,      2. mája 2017 

 

 

Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ 

          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 zložky bezpečnostného systému 

NATO a EU 

Špeciálne spoločné a samostatné cvičenia 

spojené s regeneráciou 



S t r a n a  | 47 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2016 

 

 

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 

SúS Súčinnostná strelnica 

SZU Slovenská zdravotnícka univerzita 

TC Taktické cvičisko 

UB 60, 100, 300 Ubytovacie zariadenie 

ÚHL RK Úrad hlavného lekára Ružomberok 

CQB 

CHECKPOINT 

SERE 

Close Quarter Battle - Boj na krátku vzdialenosť v zastavanej oblasti 

Kontrolný bod 

Survival, Evasion, Resistance, Escape (prežitie, vyhnutie sa, odolnosť, 

útek) 

MKM, KM 

VS 

Medzinárodný krízový manažment, Krízový manažment 

Vojenské spravodajstvo 

VP Vojenská polícia 
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VP VO Lešť Vojenský priestor Vojenského obvodu Lešť 

VÚHE MO SR 

RCHBO 

VHJ 

SPC 

CAX 

MILES 

 

FBLR 

SVaLZ 

MDMP 

COE EOD TN 

Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 

Radiačná, chemická a biologická ochrana 

Vojenská hasičská jednotka 

Strelecko-prípravné cvičisko 

Computer Assisted Exercise - Počítačom podporované cvičenie 

Multiple Integrated Laser Engagement System – Inštrumentovaný laserový 

systém podpory výcviku 

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

Military Decision Making Process – Vojenský rozhodovací proces 

Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence Trenčín – Centrum 

výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín Trenčín 

 

  

 


