
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S t r a n a  | 1 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2017 

 

 

C E N T R U M    V Ý C V I K U   L E Š Ť 
 

 

č. CV-527/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

 2017 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S t r a n a  | 2 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2017 

 

 

  

O B S A H 

 

1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 

2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 5 

3 ČINNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE  8 

4 MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŢITIA PRODUKTOV ZA 

ROK 2017 

22 

5 VEREJNÝ ROZPOČET ORGANIZÁCIE 31 

6 PERSONÁLNY MANAŢMENT 39 

7 HODNOTENIE A ANALÝZA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 42 

8 HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 43 

9 ZOZNAM SKRATIEK 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r a n a  | 3 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2017 

 

 

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. arch. Anton MAŠTALSKÝ  

 

Riadiaci funkcionári 

1. zástupca riaditeľa 

- plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ 

2. zástupca riaditeľa 

- Ing. Ján RAUSA  

právny poradca riaditeľa 

- JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.  

riaditeľ Odboru riadenia  

- pplk. Ing. Ferdinand DYCHA  

riaditeľ Odboru plánovania a koordinácie  

- mjr. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (poverený od 22. 9. 2017 do 31.12. 2017) 
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riaditeľ Odboru výcvikových zariadení  

- mjr. Ing. Milan ŢIGMUND 

riaditeľ Odboru simulačných technológií 

- npor. Ing. Matej TALIAN (poverený od 1.1. 2017 do 21.9. 2017) 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (od 22. 9. 2017 do 31.12. 2017) 

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. František BETKA 

riaditeľ Odboru technicko-hospodárskych činností 

- Ing. Dušan SÚČANSKÝ  

riaditeľ Odboru zabezpečenia vonkajšej a vnútornej ochrany 

- Ing. František HOMOLA 
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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 moţnosťou pouţitia 

širokého spektra zbraní a zbraňových systémov.  

Hlavným poslaním CV Lešť bolo v roku 2017 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 pre potreby domáceho 

a medzinárodného krízového manaţmentu.  

Ďalej CV Lešť plnilo úlohy poskytovaním výcviku metódou počítačovo podporovaných 

cvičení CAX (Computer Assisted eXercise) a výcviku s vyuţitím viacúčelového integrovaného 

laserového systému MILES 2000 (Multiple Integrated Laser Engagement System). V oblasti 

zdravotného zabezpečenia plnilo úlohy spojené so zabezpečením výcviku pre príslušníkov 

ozbrojených a záchranných zloţiek, vrátane zahraničných ozbrojených a bezpečnostných 

zloţiek a poskytovaním zdravotnej starostlivosti v oblasti fyziatricko-rehabilitačného 

poskytovania  procedúr a liečebného telocviku pre pacientov zmluvných poisťovní. 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 zloţiek 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.  

V roku 2017 bola ukončená stavebná akcia vybudovania Táboriska Slávia - Centra 

výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností. Sprevádzkovaním získalo Centrum 

výcviku Lešť komplex ubytovacích a stravovacích zariadení s hygienickým a technickým 

zázemím s kapacitou 685 cvičiacich/ubytovaných. Súčasťou komplexu je aj chránený priestor 

s osobitným reţimom ochrany. 

 

2.1 Rozvoj CV Lešť v roku 2017 

Za účelom modernizácie výcvikovej a ostatnej infraštruktúry bolo v roku 2017 realizované: 

a) Dobudovanie výcvikového komplexu „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 
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s kapacitou do 685 cvičiacich. Súčasťou komplexu je aj chránený priestor 

a bezpečnostné systémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pokračovanie v realizácii „Rozvoja systému Jednotného komunikačného prostredia pre 

Centrum výcviku Lešť“ 

c) Pokračovanie modernizácie strelníc postupným zavedením jednotnej technológie 

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

oprave elektrických súčastí k ovládaniu terčových manévrov poľných výcvikových 

zariadení. Opravy boli taktieţ vykonávané na technologickom vybavení nachádzajúcom 

sa na zariadeniach špeciálneho výcviku. V priebehu roka boli vykonané potrebné revízie 

na jednotlivých elektrických zariadeniach. 

 

2.2 Rozvoj v roku 2018 

V rámci krátkodobého a strednodobého rozvoja bude CV Lešť pokračovať 

v modernizácii a rekonštrukcii výcvikovej a ostatnej infraštruktúry nasledovne: 

a) rekonštrukcia Súčinnostnej strelnice Kamenný vrch – vypracovanie stavebného 

zámeru (projektovej dokumentácie), 

b) rekonštrukcia ČOV HT – Oremov Laz, 

c) vybudovanie III. etapy výcvikového komplexu OREMLAND – časť CQB, 

d) rekonštrukcia cvičiska „Hádzalisko ručných granátov“, 
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2.3 Plánovaná modernizácia na roky 2019 – 2024 

 

Hlavným cieľom strednodobého rozvoja CV Lešť je vybudovať certifikované spoločné 

výcvikové centrum pre všetky bezpečnostné, záchranárske a zdravotnícke zloţky a zahraničné 

jednotky v súlade s medzinárodnými štandardami. 

Aktuálne poznatky zo súčasného poňatia moderného vojenstva vyţadujú 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 2019 – 2024: 

a) rekonštrukcia Súčinnostnej strelnice Kamenný vrch – realizácia, 

b) dobudovanie III. etapy výcvikového komplexu OREMLAND – časť CQB, 

c) vybudovanie IV. a V. etapy výcvikového komplexu OREMLAND časť SERE a časť 

CHECK POINT, 

d) rekonštrukcia umyvárne vozidiel (Vododrom); 

e) rekonštrukcia Pechotnej strelnice; 

f) rekonštrukcia cestnej siete vo VO Lešť, 

g) výstavba objektov obrannej infaštruktúry – heliporty, 

h) rekonštrukcia budovy č. 20 Klub 800 (HT Oremov laz) - zhromaţďovacieho 

zariadenia/budovy konferenčného typu, 

i) výstavba ubytovne Vododrom, 

j) rekonštrukcia ubytovní Riečky. 

 

2.4 Oblasť vedy a výskumu  

V priebehu roku 2017 vykonávala ambulancia telovýchovného lekárstva výskum 

v oblasti zníţenia posturálnej stability po maximálnej záťaţi brušného svalstva. Tento 

výskum bol robený v spolupráci so SZU Banská Bystrica na vzorke príslušníkov 

bezpečnostných síl. Výsledky boli uverejnené v  dizertačnej práci prodekana pre vedu 

a výskum SZU PhDr. D. Gurína. 

  



S t r a n a  | 8 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2017 

 

 

3  ČINNOSTI A PRODUKTY ORGANIZÁCIE  
 

V zmysle zriaďovacej listiny plní CV Lešť predmety činnosti prostredníctvom 

prevádzkovania a poskytovania výcvikovej a ostatnej infraštruktúry, poskytovaním 

výcviku veliteľov, štábov a organizačných zloţiek na úrovni práporov a brigád v rôznych 

oblastiach vojenstva, 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 2017 boli pre potreby výcviku v kurzoch vyuţívané výcvikové zariadenia: Jakub 

VILLAGE, 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.  

Zariadenia špeciálneho výcviku boli pripravené splniť všetky poţiadavky cvičiacich 

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

zabezpečený výcvik na jednotlivých zariadeniach. Výcvikové zariadenia boli vyuţívané 

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

 

Hlavné úlohy: 

a) Celoročne zabezpečiť zazmluvnený výcvik mimorezortných organizácii a to 

prevaţne zloţiek policajného zboru SR, HaZZ, Generálneho riaditeľstva ZVJS 

a Kriminálneho úradu finančnej správy, 

b) Zabezpečiť výcvik zahraničných jednotiek, 

c) Zabezpečiť výcvik jednotiek OS SR,  

d) Zabezpečiť kurzy vykonávané OdŠV CV Lešť, 

 

Okrem spomenutých aktivít boli na zariadeniach špeciálneho výcviku v roku 2017 

zabezpečované ukáţky spôsobilosti pre návštevy z úrovne ministerstva obrany, ministerstva 

vnútra, ministerstva financií a ďalšie návštevy zo zahraničia. 

Príslušníci Oddelenia zariadení špeciálneho výcviku splnili všetky úlohy a poţiadavky, 

ktoré boli v roku 2017 stanovené. 

 

Prehľad vyuţitia Špeciálnych výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet výcvikových 

dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Strelecko-taktický komplex 137 4381 

Jakub Village – Poţiarno-záchranársky komplex  100 5098 
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Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet výcvikových 

dní/ 

Počet osôb 

Jakub Village – Dopravný komplex 74 4270 

Jakub Village – Ostatné zariadenia 122 6622 

Jakub Building Gun 70 1367 

VVT Jakub Koloseum 42 882 

Jakub Climbing 38 510 

Bralce - Via Ferrata 49 792 

Druţba - JHRBG 132 4348 

Druţba – Barierová strelnica 129 1922 

Oremland – Taktické cvičisko 140 6490 

Prekáţková dráha CISM 8 138 

Telocvičňa UB 100 112 2891 

Posilňovňa UB 100 99 2414 

Telocvičňa UB 300 75 1522 

Posilňovňa UB 300 60 836 

Zariadenia špeciálneho výcviku vyuţívalo  44 483 osôb 
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3.2 Poľné výcvikové zariadenia 

 

V roku 2017 boli na zariadeniach poľného výcviku OdVZ CV Lešť zabezpečované 

poţiadavky 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 poţiadaviek cvičiacich jednotiek. 

Vzniknuté nedostatky sa priebeţne odstraňovali bez ovplyvnenia prebiehajúceho výcviku. 

Hlavnou prioritou v roku 2017 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 

prevaţne zloţiek policajného zboru SR a HaZZ, 

d) zabezpečiť výcvik zahraničných jednotiek. 

 

Prehľad vyuţitia Poľných výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Súčinnostná strelnica + taktické cvičiská SS 120 14753 

Delostrelecká strelnica 18 770 

Strelnica bojových vozidiel + taktické cvičiská SBV 143 9860 

Pechotná strelnica 4 45 

Val pechotnej strelnice 160 2719 

SPC Hádzania ručných granátov 9 427 

Cvičisko trhania a mínovania 91 1740 

Cvičisko vodenia bojových vozidiel 43 6495 

Vodné cvičisko 57 5601 

Zariadenia poľného výcviku vyuţívalo 42 410 osôb 
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3.3 Simulačné technológie 

 

Oblasť simulačných technológií je v CV Lešť zabezpečovaná dvoma programami: 

 programom prípravy veliteľov a štábov podporovaný konštruktívnou 

simuláciou (počítačmi podporované cvičenia - Computer Assisted Exercise, 

CAX), 

 programom výcviku malých skupín a účelových zoskupení podporovaný 

technológiami inštrumentovaného výcviku (taktický simulátor MILES 2000). 

 

Hlavnými uţívateľmi simulačných technológií boli jednotky OS SR pripravujúce sa na 

plnenie úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manaţmentu. Simulačné 

technológie vyuţívali 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. 

 

Konštruktívna simulácia 

 

V roku 2017  bolo v programe prípravy a výcviku veliteľov a štábov plánovaných 23 

cvičení a 2 kurzy, zrušené boli 4 cvičenia. 

Skutočne bolo vykonaných 19 počítačmi podporovaných cvičení a 2 kurzy. 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

HaZZ Nové Zámky 

HaZZ 30.-31.1.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ NZ 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Zlaté Moravce 

HaZZ 1.-2.2.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ ZM 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Komárno 

HaZZ 27.-28.2.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ KN 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Nitra 

HaZZ 1.-2.3.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ NR 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Skalica 

HaZZ 27.-28.3.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ SI 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Roţňava 

HaZZ 24.-25.4.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ  RV 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Ruţomberok 

HaZZ 26.-27.4.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ 

RK v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na 

ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Pezinok 

HaZZ 12.-13.6.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ 

PK v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na 

ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Partizánske 

HaZZ 14.-15.6.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ 

PE v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na 

ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

COE EOD 

COE EOD 26.6.-14.7.2017 

V priestoroch OdST sa uskutočnil medzinárodný kurz COE 

EOD. Príslušníci kurzu vyuţívali miestnosti horného poschodia 

budovy OdST.  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

HaZZ Revúca 

HaZZ 3.-4.7.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ  

RA v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na 

ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

BLUE LAND 2017 

VJVM 26.7.2017 

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.  

HaZZ Topoľčany 

HaZZ 11.-12.9.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ 

TO v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na 

ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Povaţská Bystrica 

HaZZ 13.-14.9.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ 

PB v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na 

ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

SLOVAK SHIELD 2017 

OS SR 9.-19.10.2017 

Cvičenie SLSD 17 bolo rozdelené do troch fáz: 

V prvej fáze sa uskutočnil plánovací proces, v druhej prebehlo VŠC 

1.mb a bbz, ktoré bolo vyuţité aj ako MINIEX pred III. Fázou 

SLSD17, ktorého cieľom bolo preverenie spôsobilosti veliteľstiev 

a štábov riadiť operáciu a preveriť vyuţiteľnosť spracovaných 

štandardných operačných postupov. Dňa 14.10.2017 bol vykonaný 

druhý MINIEX, ktorého cieľom bolo zladiť operátorov a cvičiacich, 

otestovať program OneSAF, vykonať skúšku spojenia a doladiť 

všetky úlohy pred začatím III. Fázy cvičenia SLSD17. Samotný 

STARTEX cvičenia bol vyhlásený dňa 15.10.2017 a trval do 

19.10.2017. V rámci cvičenia boli preverené spôsobilosti veliteľstiev 

a štábov plánovať a riadiť bojové operácie v konflikte vysokej 

intenzity. Cvičenie bolo vyvrcholením výcvikového cyklu počas 

celého roka a bolo najdôleţitejšou výcvikovou aktivitou ozbrojených 

síl. Zároveň bola aj vyvrcholením prípravy na „Certifikáciu 

národného cieľa 2013 mechanizovaná brigáda v silách niţšej 

pripravenosti“, čo je slovenský príspevok na nasadenie v systéme 

spoločnej obrany v rámci Aliancie.    

BLUE LAND 2017 

VJVM  25.10.2017 

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.  

HaZZ Martin 

HaZZ 30.-31.10.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ Martin 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   
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HaZZ Malacky 

HaZZ 13.-14.11.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ 

Malacky v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im 

taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú 

museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

HaZZ Galanta 

HaZZ 15.-16.11.2017 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ Galanta 

v riešení zásahu pri lesnom poţiari. Počas cvičenia sa im taktická 

situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú museli 

adekvátne a rýchlo reagovať.   

 

 

Kurzy 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

MDMP 01/2017 

VVzS 16.-20.1.2017 

Cieľom kurzu bolo oboznámenie sa s plánovacím 

a rozhodovacím procesom velenia a riadenia. Tento plánovací 

proces si mohli precvičiť  v systéme JEMM, kde začali 

plánovať prípravu cvičenia Air Shield 2017, ktoré sa uskutoční 

v priebehu tohto roka. 

MDMP 02/2017 

VVzS 6.-10.2.2017 

Cieľom kurzu bolo oboznámenie sa s plánovacím a rozhodovacím 

procesom velenia a riadenia. Tento plánovací proces si mohli 

precvičiť  v systéme JEMM, kde začali plánovať prípravu cvičenia 

Air Shield 2017, ktoré sa uskutoční v priebehu tohto roka. 

 

Živá simulácia 

 

V roku 2017  bolo v programe inštrumentovaného výcviku plánovaných 25 cvičení, 

zrušených bolo 13 a na základe mimoriadnych poţiadaviek OS SR a iných rezortov bolo 

doplánovaných celkovo 13 cvičení a 1 kurz. 

Skutočne bolo vykonaných 25 cvičení a 1 kurz. 

 

Účasť Termín Téma 
(charakteristika aktivity) 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 18.1.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE BrBZ Trenčín 

prlog  30.1.-17.2.2017 

V priestoroch Centra výcviku Lešť sa uskutočnil kurz ochrany 

konvojov pod riadením Vojenskej polície. Bol určený pre 

príslušníkov dopravnej roty hlohovského práporu logistiky. 

Tohtoročný kurz, ktorý trvá tri týţdne nadväzuje na minuloročný.  

Jeho hlavnou úlohou bolo získať, udrţať a rozvinúť spôsobilosti pri 

ochrane logistických konvojov. Aby sa vojaci oboznámili s 

problematikou ochrany konvojov pri rôznych incidentoch a 

situáciách, s ktorými sa môţu pri plnení úloh stretnúť.  Podpora zo 

strany OddPV spočívala v zabezpečení filmových záznamov, ktoré 

boli spracované do podoby AAR, v ktorom bol cvičiacej jednotke 

prezentovaný priebeh výcviku a tak aj samotné vyhodnotenie.  Kurz 

bol vykonaný bez podpory systému MILES 2000.  
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TAKTICKÉ CVIČENIE 13.mpr Levice 

13.mpr 6.3.-9.3.2017 

V priestoroch levického mechanizovaného práporu sa uskutočnil 

výcvik účelovej skupiny „Štefánik“ pred odchodom do Lotyšska. 

Tento výcvik sa hlavne zameriaval na zvládnutie taktiky malých 

peších jednotiek aţ do stupňa čata. Cvičiaca jednotka si precvičila 

rôzne incidenty, ktoré môţu nastať v priestore nasadenia a taktieţ 

moţnú vzájomnú spoluprácu s hostiteľskou krajinou.    

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 22.3.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

OPERÁCIA RS-A 

VJVM 29.-30.3.2017 

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 bolo celodňové 

praktické zamestnanie zamerané na precvičenie si základných 

zručností v operáciách na podporu mieru. Počas zamestnania boli 

rozohrávané rôzne incidenty a udalosti, na ktoré museli cvičiaci 

adekvátne reagovať.  

TAKTICKÉ CVIČENIE 5.pŠU Ţilina 

5.pŠU 10.4.-12.4.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ PO 26.4.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

KZČ 13.mpr Levice 

13.mpr 24.4.-2.5.2017 

V dňoch 24.4.-2.5.2017 sa uskutočnila KZČ 13.mpr Levice. Hlavným 

cieľom bolo preveriť veliteľov mechanizovaných čiat v ich činnosti. 

Preverovali sa ich schopnosti a zručnosti vo velení, riadení, ako aj ich 

rozhodovanie a vydávanie rozkazov. Cvičenie prebiehalo pod 

dohľadom veliteľa mechanizovanej roty. Komplexnou úlohou daných 

výcvikových dní bola činnosť čiat a ich zladenosti. Pozornosť bola 

zameraná najmä na plnenie úloh ako taktický presun jednotiek, 

orientácia v teréne, podávanie hlásení, bojové správanie, činnosť pri 

narazení na nástraţný výbušný systém, obrana, útok, zaujatie AAR 

a boj v zastavanom priestore.   

RTC s BOS 11.mpr Martin 

11.mpr 11.5.-19.5.2017 

V termíne 11.5.-19.5.2017 sa uskutočnil výcvik s 11.mpr Martin. 

Rotné taktické cvičenie s bojovou streľbou s vyuţitím systému 

MILES 2000 bolo vykonané na tému „Útok s úplnou prípravou 

v zastavanom priestore“ vo výcvikovom areáli OREMLAND. Boj 

v zastavanom priestore je náročný na plánovací proces, velenie, 

koordináciu a riadenie paľby. Jednotka túto úlohu splnila a dosiahla 

výborné hodnotenie.  Celý výcvik bol monitorovaný s výstupom na 

Excon a doplnený o zábery z kamier, ktoré vykonali O/C. Po 

ukončení cvičenia bolo spracované AAR a THP, ktoré bolo 

ponúknuté veliteľovi 11.mpr Martin. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ NR 1.6.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 13.6.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

MV SR 

MV SR 28.-29.6.2017 

V termíne 28.-29.6.2017 v priestoroch CV Lešť prebehla 

medzinárodná súťaţ špeciálnych policajných jednotiek. Príslušníci 

OdST sa podieľali na súťaţi v monitorovaní jednotlivých parkúrov 

a spracovaní prezentačných videí.  
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TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ a ZVJS 

PPÚ BB, ZVJS 19.7.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE MZJ PZ 

MZJ PZ SO 19.-20.7.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

SLOVAK CAMP 

O.Z. 22.7.2017 
Príslušníci OdST sa podieľali na zabezpečení špeciálneho výcviku 

firmy „SLOVAK CAMP“.  

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 6.9.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE 

21.zmpr TV 19.-23.9.2017 

V dňoch 19.-23.9.2017 sa v priestoroch 21.zmpr Trebišov a PC 

Veľké Ozorovce uskutočnil výcvik príslušníkov 21.zmpr Trebišov 

s pouţitím taktického simulátora MILES 2000. Príslušníci OdST 

zabezpečili ustrojenie, činnosť počas výcviku (čiastočné 

vyhodnotenie O/C a technická podpora) a odstrojenie cvičiacich 

v počte 100 osôb a 5 ks BVP-1. Výcvik bol riadený veliteľom 

21.zmpr. Témou cvičenia bola „Rota počas útoku v zastavanom 

priestore“. Výcvik bol rozdelený do troch fáz, kde prvá fáza bola 

zameraná na plánovanie a príprave útoku, druhá vykonanie útoku 

a posledná tretia tvorila obnovu bojaschopnosti. 

TAKTICKÉ CVIČENIE  

11.mpr MT 25.-29.9.2017 

V termíne 25.9.-29.9.2017 sa uskutočnilo doplánované RTC s BS 

2.mr/11.mpr Martin. Témou cvičenia bola „Mechanizovaná rota 

počas útoku s úplnou prípravou“. Cvičenie bolo rozdelené na štyri 

obdobia. Prvé obdobie obsahovalo „Presun a prípravu na vedenie 

útočnej operácie“, druhé „Ničenie nepriateľa v objekte“, tretie 

„Vyčistenie objektu“ a posledné obdobie „Činnosť po ovládnutí 

objektu“. Príslušníci OdST vystrojili 110 osôb súpravami MILES 

2000 a 10 ks vozidiel BVB. Celý výcvik bol monitorovaný 

s výstupom na Excon a doplnený o zábery z kamier, ktoré vykonali 

O/C. Po ukončení cvičenia bolo spracované AAR a THP, ktoré bolo 

ponúknuté veliteľovi 11.mpr Martin.   

TAKTICKÉ CVIČENIE  

ZVJS 3.10.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE  

PPÚ PO 4.10.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

SLOVAK SHIELD 2017 

13.mprsk 9.-19.10.2017 

Cvičenie SLSD 17 bolo rozdelené do troch fáz: 

V prvej fáze sa uskutočnil plánovací proces, v druhej prebehlo RTC 

s BS na tému „Mechanizovaná rota počas útoku s úplnou prípravou“ 

so systémom MILES 2000. Cieľom cvičenia bolo preveriť veliteľov 

všetkých stupňov v riadení bojovej činnosti roty a riadení paľby roty, 

zároveň bola výcvikom preverená zladenosť jednotiek v praktických 

situáciách pri vedení ofenzívnej aktivity, činnosť pri vykonávaní 

taktických presunov. V tretej fáze prebehlo vytvorenie a ustrojenie 

rotného účelového zoskupenia, ktorého cieľom bol „Útok účelového 

zoskupenia na báze oslabenej mechanizovanej roty na objekt 

v zastavanom priestore prihraničnej osady na území okupovanom 

nepriateľom“.  

TAKTICKÉ CVIČENIE  

PPÚ NR 11.10.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE  

ZVJS 8.11.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 
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KZČ 

13.mpr 13.-16.11.2017 

Príslušníci OdST zabezpečili a podporili so systémom MILES 2000 

výcvik 13.mpr Levice (v posádke Levice). Témou cvičenia bola 

kontrola zladenosti čiat. Bolo vystrojených 50 osôb a 3 ks BVP, ďalej 

bola poskytnutá technická podpora počas celého výcviku.  

TAKTICKÉ CVIČENIE  

ZVJS 22.11.2017 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

 

 

Kurzy 

Účasť Termín Téma 
(charakteristika aktivity) 

SNIPER GREEN FOX 01/17 

Kurz OdŠV 22.-26.5.2017 
V termíne 22.5.-26.5.2017 sa uskutočnil Kurz „Sniper Green Fox“ 

pod vedením OdŠV. Kurz bol zabezpečený aj systémom Miles 2000 

a dvoma O/C pre podporu a vyhodnotenie.  

 

 

3.4 Zdravotné zabezpečenie a výcvik 

Oddelenie odborných ambulancií sa v priebehu roku 2017 podieľalo na vstupných, 

kontrolných a výstupných vyšetreniach pre príslušníkov MV SR, MO 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 tieţ sa podieľalo na vedecko-výskumnej činnosti.  

Príslušníci Zdravotného odboru (ZOd), okrem výkonu pre poisťovne, plnili aj úlohy  

všeobecnej ambulancie zdravotným zabezpečením 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. 

Oddelenie fyziatricko-rehabilitačné (OddFR) poskytovalo zdravotnú starostlivosť 

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 tieţ pre 

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

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, preskúšania z TV. 

3.4.1 Edukačná a prednášková činnosť  

Edukačná a prednášková 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 záchranársku spoločnosť FALCK. 
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Riaditeľ ZOd 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 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.  

Oddelenie kontroly: 

Na základe dohody o spolupráci, ktorá bola uzatvorená dňa 29.9.2016 medzi 

Akadémiou PZ v Bratislave a Centrom výcviku Lešť vykonáva vedúci oddelenia kontroly 

prednáškovú činnosť na Akadémii PZ v Bratislave, katedra policajných vied. Zúčastňuje sa 

ako prizvaný hosť na medzinárodných vedeckých konferenciách. Pôsobí v skúšobných 

komisiách, tieţ ako oponent bakalárskych a diplomových prác. 

 

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 BA. 

 Odber a vyšetrenia biologického materiálu na vyšetrenie prítomnosti drog u náhodne 

vybraných zamestnancoch. Odbery a vyšetrenia sa vykonávali v spolupráci s VP. 

 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 kaţdé 3 mesiace 

podľa vypracovaného dezinfekčného programu. Objednávanie dezinfekčných 

prostriedkov sa vykonávalo podľa rozpisu v dezinfekčnom programe. 

 ZOd sa podieľal aj na pravidelnej ročnej inventarizácii v určených inventarizačných 

komisiách. 
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Oddelenie kontroly 

 

     V oblasti kontrolnej činnosti bol kladený dôraz na preverenie rozpracovania a realizácie 

úloh po jednotlivých oblastiach činnosti v CV Lešť stanovených na rok 2017. Pri plánovaní 

a vykonávaní kontrolnej činnosti v CVL sa postupovalo v zmysle ustanovení zákona NR SR 

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, nariadenia ministra 

obrany Slovenskej republiky č. 29/2009 o kontrole v znení nariadenia ministra obrany 

Slovenskej republiky č. 46/2011, č.67/2012 a č. 34/2015 do 31.8.2017 od 1.8.2017 podľa 

nariadenia MO SR č. 60/2017 o kontrole, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, smernice MO SR č. 61/2017 o finančnej 

kontrole (platnosť a účinnosť od 1.9.2017)  a interných normatívnych aktov CV Lešť 

(Organizačný poriadok CV Lešť, Vnútorný poriadok CV Lešť a Pracovný poriadok CV Lešť). 

 

     Na stupni riaditeľa CVL bol dňa 27.1.2017 spracovaný a schválený riaditeľom CVL 

samostatný Plán kontrolnej činnosti CVL na rok 2017. Evidencia vykonaných plánovaných  

kontrol na stupni riaditeľa CVL  je vedená v samostatnom zbernom hárku pod                        

č. CV-132/2017, kde sú uloţené nasledovné písomnosti: poverenie na vykonanie kontroly, 

oznámenie o vykonaní kontroly, program kontroly a kontrolné listy o výsledku kontroly. 

 

3.4.3  Vzdelávanie a školenie 

  

Určení zamestnanci ZOd sa v priebehu roku 2017 zúčastnili na špecializovaných 

študijných programoch v špecializačných odboroch a to „Špecializačné štúdium v odbore 

fyzioterapia“ a absolvovali kurzy určené pre fyzioterapeutov. Ďalej sa zamestnanci ZOd 

zúčastnili na konferenciách pre sestry a fyzioterapeutov v 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 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 - 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 2017 ako aj doplánovaných poţiadaviek na 

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

a iných zloţiek. 
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 Počas roku 2017 správcovia ubytovacích zariadení zabezpečili ubytovanie pre cvičiace 

jednotky, pre účastníkov súťaţe ,,Ţelezný muţ“ a Medzinárodnej súťaţe v skalnom lezení      

a pre mnoţstvo ďalších aktivít prebiehajúcich v priestoroch CV Lešť. 

Prehľad vyuţitia ubytovacích zariadení podľa počtu dní: 

  

Zariadenie 
Skutočné vyuţitie 

/počet dní/ 
Počet osôb 

Zrubový tábor SLÁVIA REKONŠTRUKCIA 

MP VPaZOaM – Stanový tábor SLÁVIA 42 615 

Táborisko BROŢKOV PRAMEŇ 187 3017 

Táborisko RIEČKY 115 957 

Zábava – UB  60 226 1580 

CV - UB 100 249 2050 

CV - UB 300 244 2466 

Vododrom -UB 60 181 977 

Vododrom - Chata DOLINA 79 59 

Poľné táboriská 14 407 

Ubytovacie zariadenia vyuţívalo 
12 128 osôb 
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V rámci vonkajšej kontroly boli v roku 2017 v ubytovacích zariadeniach vykonané 

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

ubytovania počas výcvikov a kurzov.  

 Okrem beţnej údrţby v jednotlivých ubytovacích budovách  bola vykonávaná aj 

vonkajšia údrţba týchto priestorov zameraná na udrţiavanie poriadku a čistoty. 

Všetci správcovia ubytovacích zariadení odborne zabezpečili plánované a doplánované 

poţiadavky na ubytovanie počas výcviku v roku 2017. 

 

Prehľad vyuţitia ubytovacích zariadení po zloţkách: 
 

Zariadenie Počet osôb % 

GŠ OS SR 1344 11 

PS OS SR 5240 43 

VzS OS SR 144 1 

MO SR 701 6 

VP 192 2 

CV 188 2 

AOS 326 3 

MV SR 3284 27 

MF SR 102 0,5 

MS SR 96 0,5 

ZAHRANIČIE 386 3 

INÉ  125 1 

SPOLU 
12 128 100 
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4       MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŢITIA PRODUKTOV ZA ROK 

2017 

 

4.1 Výcvik v pôsobnosti Odboru špeciálneho výcviku 

Odbor špeciálneho výcviku riadil svojimi inštruktormi v roku 2017 výcvik 

prostredníctvom špecializovaných kurzov, resp. supervíziou nad výcvikom jednotiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a  ďalších 

rezortov.  

V roku 2017 bolo plánovaných 84 kurzov. Vykonaných bolo 85 kurzov s účasťou 

1.217 cvičiacich. 

Okrem plánovaných kurzov organizoval OdŠV v roku 2017 aj nadrezortné súťaţe 

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

z rezortu obrany, ministerstva vnútra a ďalších rezortov. 

 

V roku 2017 realizoval Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť tieto kurzy a aktivity: 

 

Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

FIGHT  CVI 01/17 9.1.-20.1.2017 10 17 

HEIGHT WORK 01/17 31.1.-2.2.2017 3 8 

INF CQB BASIC 01/17 23.1.-3.2.2017 10 16 

DEFENSE BEGINER 01/17 23.1.-3.2.2017 10 2 

SHOOTING IMZ 01/17 9.1.-13.1.2017 5 14 

FIGHT  HR 01/17 6.2.-17.2.2017 10 35 

AVALANCHE BASIC 01/17 6.2.-10.2.2017 5 18 

DEFENSE 01/17   13.2.-24.2.2017 10 3 

INF CQB 02/17 13.2.-24.2.2017 10 16 

SERE „B“ SPECIAL 01/17 20.2.-24.2.2017 5 13 

FIGHT  CVI 02/17 13.3.-24.3.2017 10 18 

HW MP 03/17 27.3.-31.3.2017 5 18 

HEIGHT WORK 02/17 20.3.-21.3.2017 2 4 

HEIGHT WORK 03/17 23.3.-24.3.2017 2 15 

SHOOTING SOF 02/17 20.3.-31.3.2017 10 18 

CQB BREACHING-IMZ 01/17 14.3.-17.3.2017 4 12 

CQB INFRA-IMZ 01/17 7.3.-10.3.2017 4 10 

HEIGHT WORK – DEFENSE 01/17 2.3.-3.3.2017 2 6 

JUSTICE SPECIAL 6.3.-10.3.2017 5 12 

FIGHT  ABS 01/17 10.4.-21.4.2017 8 30 

HEIGHT WORK 04/17 3.4.-7.4.2017 5 15 

ROCR MP 01/17 18.4.-21.4.2017 4 15 

COUNT FLOOD 01/17 3.4.-7.4.2017 5 28 

COUNT FLOOD 02/17 10.4.-13.4.2017 4 29 

COUNT FLOOD 03/17 18.4.-21.4.2017 4 29 

COUNT FLOOD 04/17 24.4.-28.4.2017 5 22 

SHOOTING IMZ 01/17 10.4.-12.4.2017 3 14 

INF CQB 03/17 18.4.-28.4.2017 9 15 
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SNIPER BASIC 01/17 3.4.-7.4.2017 5 10 

SNIPER MOUT 01/17 10.4.-13.4.2017 4 10 

SERE „B“ 03/17 24.4.-28.4.2017 5 17 

DEFENSE ADV 01/17 10.4.-13.4.2017 4 5 

ROCK 01/17 29.5.-2.6.2017 5 16 

COMBAT SHOOTING BASIC 01/17 29.5.-2.6.2017 5 24 

COMBAT SHOOTING INS 01/17 15.5.-9.6.2017 20 10 

SNIPER BASIC 02/17 9.5.-12.5.2017 4 10 

SNIPER MOUT 02/17 15.5.-19.5.2017 5 10 

SNIPER TAC GREEN FOX 01/17 22.5.-26.5.2017 5 16 

DEFENSE SPEC 01/17 22.5.-26.5.2017 5 23 

DEFENSE BEGINER 02/17 2.5.-5.5.2017 4 6 

DEFENSE ADV 02/17 9.5.-12.5.2017 4 7 

SECURITY 02/17 15.5.-17.5.2017 3 4 

5.ročník súťaţe v skalnom lezení 16.5.-17.5.2017 2 23 

12. ročník súťaţe Ţelezný muţ 10.5.-11.5.2017 2 18 

AQUA FROG 01/17 5.6.-9.6.2017 5 7 

AQUA FROG 02/17 12.6.-16.6.2017 5 8 

IMZ AQUA 20.6.-21.6.2017 2 Mimo CV Lešť 

DEFENSE ADV 03/17 5.6.-9.6.2017 5 6 

HEIGHT WORK MP 5.6.-9.6.2017 5 3 

KEMP 2017 23.6.-25.6.2017 3 25 

FIGHT INS 01/17 10.7.-28.7.2017 15 13 

ROCK 02/17 17.7.-21.7.2017 5 14 

AQUA BASIC 01/17 10.7.-21.7.2017 10 4 

COMBAT SHOOTING BASIC 02/17 24.7.-28.7.2017 5 21 

CQB BREACHING-IMZ 02/17 18.7.-20.7.2017 3 10 

SERE „B“ 04/17 17.7.-21.7.2017 5 25 

SERE „B“ 05/17 24.7.-28.7.2017 5 12 

DEFENSE ADV 04/17 24.7.-28.7.2017 5 3 

SECURITY 03/17 17.7.-19.7.2017 3 10 

SECURITY 04/17 24.7.-26.7.2017 3 7 

13.ročník súťaţe v bojovej streľbe 12.7.-13.7.2017 2 72 

6.ročník súťaţe v horskej cyklistike 27.7.2017 1 75 

AQUA ADV 01/17 21.8.-25.8.2017 5 8 

SERE „B“  4.9.-8.9.2017 5 23 

SERE „B“ 11.9.-14.9.2017 4 15 

SERE „B“ 18.9.-22.9.2017 5 13 

DEFENSE BEGINER 02/17 25.9.-6.10.2017 10 6 

COMBAT SHOOTING INS 02/17 23.10.-16.11.2017 18 10 

SERE „B“ 06/17 16.10.-20.10.2017 5 5 

HEIGHT WORK/VzS 23.10.-24.10.2017 2 9 

DEFENSE BEGINER 03/17 16.10.-27.10.2017 10 6 

DEFENSE ADV 05/17 16.10.-20.10.2017 5 1 

SECURITY 05/17 2.10.-4.10.2017 3 5 

COMBAT SHOOTING BASIC 03/17 06.11.-10.11.2017 5 23 

FIGHT HOLÉ RUKY 02/17 20.11.-24.11.2017 5 35 

FIGHT CVI 03/17 27.11.-08.12.2017 10 21 

SHOOTING SOF 02/17 20.11.-30.11.2017 9 18 
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DEFENSE ADV 06/17 20.11.-24.11.2017 5 5 

SECURITY 06/17 20.11.-22.11.2017 3 8 

SERE B 06.11.-10.11.2017 5 2 

Dukla Kemp 2017 06.11.-08.11.2017 3 15 

FIGHT IMZ 01/17 11.12.-13.12.2017 3 14 

HEIGHT WORK DEFENSE 4.12.-5.12.2017 2 3 

SERE B 4.12.-8.12.2017 5 21 

SERE B 11.12.-15.12.2017 5 18 

 

4.2 Výcvikové aktivity realizované v CV Lešť 

 

CV Lešť bolo v roku 2017 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 2017 vo Výcvikovom priestore 

Vojenského obvodu Lešť zúčastnilo 11.071 domácich a zahraničných cvičiacich. 

Prehľad najvýznamnejších výcvikových aktivít v roku 2017: 

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

a ostatné medzinárodné aktivity.) 

 

Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

„POUČME SA Z MINULOSTI TERORIZMUS – LEŠŤ 2017“ 

Salus Vitalis o.z. 

(117) 

5.pŠU ZA (17) 

ÚVN RK (6) 
Táborisko 

Broţkov Prameň 

(44) 

UB 100 (8) 

UB 300 (21) 

12.-17.2.2017  
 

VII. Ročník medzinárodnej odbornej konferencie a 

súťaţe záchranárskych posádok zameraný na 

Organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným 

postihnutím osôb. 

16.2.2017 v Centre výcviku Lešť začala dvojdňová 

medzinárodná odborná záchranárska konferencia 

a súťaţ záchranárskych posádok. Podujatie pod 

záštitou ministra obrany Petra Gajdoša a ministra 

vnútra Roberta Kaliňáka je zamerané predovšetkým na 

udalosti s hromadným postihnutím osôb. 

V úvodnej nočnej časti súťaţe slúţil ako námet 

záchranárskeho zásahu teroristický útok na vianočné 

trhy v Berlíne. Ďalej to bola hromadná zráţka 

autobusu s osobnými automobilmi a napokon výbuch 

plynovej kotolne v nemocnici. Na súťaţi sa zúčastňujú 

tri desiatky dvojčlenných záchranárskych 

posádok, z toho osem z Českej republiky. 

Súťaţia profesionálni záchranári, vojaci, medici 

či príslušníci Červeného kríţa. V rámci 

simulácie situácií napríklad príslušníci 5. pluku 

špeciálneho určenia zaisťujú teroristov a 

dohliadajú na bezpečnosť a poriadok v 

priestore zásahu. 

Jakub Village STK 

Jakub Village PZK 

Jakub Village DK 

OREMLAND - TC 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

SOUT – CZ SOF 

601. sk. sšs CZ 

(8)  
UB 100 (8) 

20.-24.2.2017  
 

V dňoch 20. aţ 24. februára 2017 vyuţili 

výcvikovú a ostatnú infraštruktúru Centra 

výcviku Lešť (CV Lešť) príslušníci 601. skupiny 

špeciálnych síl generála Moravca z Českej 

republiky. Výcvik s vyuţitím špeciálnych 

výcvikových zariadení bol zameraný na boj 

v zastavanej oblasti s odbornou asistenciou 

inštruktora Odboru špeciálneho výcviku 

rtm. Rohoňa. Súčasťou ich pobytu na Lešti bola 

aj prezentácia novovybudovaného zariadenia 

„KISHLAK“- strelecko-taktickej výcvikovej 

usadlosti. 

Velenie vyvedenej jednotky vyjadrilo 

maximálnu spokojnosť s úrovňou poskytovanej 

infraštruktúry, prístupom zabezpečovacieho 

personálu CV Lešť a zároveň vyslovilo záujem 

o ďalšiu spoluprácu. 

Jakub Village STK 

Jakub Building Gun 

VVT - Jakub 

Koloseum 

Druţba JHRBG-TSS, 

TOXIC LANCE 2017 

prrchbo RV 

USA 

CZ 
Táborisko 

Riečky (150) 

UB 300 (4) 

18.-24.3.2017  
 

Druhá časť cvičenia, ktorá predstavovala 

samotné nasadenie v stabilizačnej operácii 

prebehla v priestoroch Centra výcviku Lešť. 

Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť veliteľov 

a jednotlivých multifunkčných národných čiat 

RCHBO v poľných podmienkach. Slovenskí, 

americkí a českí špecialisti RCHBO si spoločne 

precvičili riešenie plánovaných i neplánovaných 

úloh v rámci operácie. 
 

TC A4,5 

TC B1,2 

TC C2,5 

CVBV 

Vodné cvičisko 

Jakub Village PZK 

Jakub Village DK 

Jakub Village TP 01 

Bralce - Via Ferrata 

Telocvičňa UB 100 

Posilňovňa UB 100 

FIRE RESCUE 2017 

VHJ VzS OS 

SR, 

VzS OS SR, 

ÚHL OS SR, 

IZS MO SR, 

VHJ ČR 
UB 300 (29) 

UB 100 (28) 

UB 60 

Vododrom (56) 

Táborisko 

Broţkov Prameň 

(38) 

Chata Dolina (7) 

21.-28.4.2017  
 

Spoločné medzinárodné cvičenie 

slovenských a českých vojenských hasičov Fire 

Rescue 2017. Vojenskí hasiči museli zvládnuť 

odstrániť následky pádu lietadla do obytnej 

zóny a vrtuľníka Mi-24 do dopadovej zóny 

leteckej strelnice. Riešili tieţ následky 

hromadného nešťastia na ţeleznici a nehody 

cisterny preváţajúcej nebezpečnú látku. 
 

Vodné cvičisko, 

Jakub Village, 

TC – Oremland, 

TC – Charlie, 

Bralce Via Ferrata, 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

ŢELEZNÝ MUŢ 

MO SR 

MV SR 
UB 100 (19) 

10.-11.5.2017  
 

12. ročník súťaţe Ţelezný muţ. Zúčastnili sa 

takmer dve desiatky zástupcov rezortov obrany 

a vnútra. V tomto roku medzi nimi nechýbali ani 

zástupcovia Horskej záchrannej sluţby. Súťaţilo 

sa bez rozdielu vekových a hmotnostných 

kategórií . Súťaţiaci museli celkovo zvládnuť 10 

súťaţných disciplín. 

Telocvičňa UB 100, 

Posilňovňa UB 100, 

Vodné cvičisko, 

Prekáţková dráha 

CISM 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŢ V SKALNOM LEZENÍ 

MO SR 

MV SR 
UB 100 (19) 

10.-11.5.2017  
 

12. ročník súťaţe Ţelezný muţ. Zúčastnili sa 

takmer dve desiatky zástupcov rezortov obrany 

a vnútra. V tomto roku medzi nimi nechýbali ani 

zástupcovia Horskej záchrannej sluţby. Súťaţilo 

sa bez rozdielu vekových a hmotnostných 

kategórií . Súťaţiaci museli celkovo zvládnuť 10 

súťaţných disciplín. 

Telocvičňa UB 100, 

Posilňovňa UB 100, 

Vodné cvičisko, 

Prekáţková dráha 

CISM 

PLAVBY A BRODY 2017 

PS OS SR  22.5-2.6.2017  

V dňoch od 22.5.-2.6.2017 prebiehala v CV Lešť 

jedna z hlavných výcvikových aktivít Pozemných 

síl OS SR určená pre vodičov BVP, BRDM a T-72 

a ich veliteľov zo všetkých súčastí Pozemných síl 

OS SR. 

Vodné cvičisko 

Stanový Tábor Slávia 

(170) 

Táborisko Riečky (14) 

UB 60 Vododrom (39) 

Chata Dolina (6) 

KEMP 2017 

Študenti 

stredných škôl  
Stanový tábor 

Slávia (31) 

23.-25.6.2017  
 

V dňoch od 23.6. – 25.6.2017 sa v Centre 

výcviku Lešť konal Kemp 2017. 

Študenti sa zdokonalili v topografii, zdravotnej i 

spojovacej príprave. Vojaci ich naučili základy 

sebaobrany a taktického presunu. Vyskúšali si aj 

prekonávanie prekáţok a absolvovali aj základy 

protichemickej ochrany. Záţitkom bol pre nich 

aj nočný výcvik či ubytovanie v stanovom 

tábore a vojenská strava. 

Prekáţková dráha 

CISM, 

Val PS –DS, 

Jakub Climbing, 

Telocvičňa UB 100, 

TC – Oremland, 

Bralce Via Ferrata, 

TC – Charlie 

KURZ LIKVIDOVANIA PODOMÁCKY VYRÁBANÝCH VÝBUŠNÍN 

OS SR , 

Rakúsko, 

Francúzsko, 

Nemecko, 

Maďarsko, 

Rumunsko, 

Estónsko, 

Taliansko, 

Grécko, 

Španielsko, 

Slovinsko, 

Portugalsko, 

Česká 

republika 

26.6.-14.7.2017  

Špecialisti trenčianskeho Centra výnimočnosti 

pre oblasť EOD (CoE EOD) počas dvoch 

týţdňových kurzov vyškolili 32 účastníkov z 13 

krajín. Pripravili ich na identifikáciu podomácky 

vyrábaných výbušnín a ich následnú likvidáciu. 

Jakub Village, Druţba 

JHRBG-TSS, 

Konštruktívna 

simulácia, 

TC-Oremland, 

Súčinnostná strelnica, 

TC –A2 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

XIII. ROČNÍK SÚŤAŢE V BOJOVEJ STREĽBE 

OS SR  
UB 100 (13) 

UB 300 (62) 

12.-13.7.2017  
 

V dňoch od 12 – 13. 7. 2017sa uskutočnil 13. 

ročník súťaţe v bojovej streľbe ozbrojených 

zloţiek SR. 

Tento rok po prvý krát bola súťaţ rozdelená do 

dvoch dní čo umoţnilo preveriť súťaţiacich 

v celkovo jedenástich streleckých úlohách. 

Súťaţe sa zúčastnilo 38 streleckých dvojíc 

(druţstiev) rozdelených do kategórií podľa 

druhu pouţitej zbrane. 

Strelnica bojových 

vozidiel, 

Val PS-OS,DS, Jakub 

Village, 

Druţba-BS, 

Oremland-Kishlak 

6. ROČNÍK SÚŤAŢE V HORSKEJ CYKLISTIKE MTB - CROSS-COUNTRY 

MO SR 

ostatné rezorty 
UB 100(4) 

Bez ubytovania 

(71) 

27.7.2017  
 

Dňa 27. júla 2017 sa konal 6. ročník súťaţe MO 

SR v horskej cyklistike MTB - CROSS-COUNTRY. 

Súťaţe sa zúčastnilo 75 súťaţiacich z útvarov a 

zariadení MO SR a ostatných rezortov. 

Trasa v celkovej dĺţke cca 12 km s rôznymi 

povrchmi ako lesné cesty a chodníky, lúky 

a niektoré úseky viedli aj po asfaltovej 

komunikácii. 

MO SR 

ostatné rezorty 

UB 100(4) 

Bez ubytovania (71) 

MAJSTROVSTVÁ OZBROJENÝCH SÍL SR V ŠPORTOVEJ STREĽBE 2017 

OS SR  
Chata Dolina (4) 

Bez ubytovania 

(16) 

17.8.2017  
 

Dňa 17. augusta 2017 sa konali Majstrovstvá 

Ozbrojených síl SR v športovej streľbe 2017 . 

Prihlásených bolo dvadsať súťaţiacich. Súťaţ 

prebiehala v troch disciplínach. ŠPi 30+30, VPi 

30+30 a VPi 3x20. 

Val PS -DS 

PL JWK CQB 3/2017  

JWK Lubliniec 

Poľsko  
UB 100 (15) 

3.-9.9.2017  
 

V dňoch od 3.-9.9.2017 prebiehal v priestoroch 

CV Lešť výcvik jednotky poľských špeciálnych síl 

JWK Lubliniec . Výcvik bol zameraný na CQB. 

Celkovo sa ho zúčastnilo 15 príslušníkov 

jednotky. 

Druţba JHRBG, 

Kishlak-CQB HOUSE, 

Jakub Village, Val 

Pechotnej strelnice 

NL ARMYSOF CQB 

105 KCT 

Holandsko  
UB 300(45) 

4.-15.9.2017  
 

V dňoch od 4.-15.9.2017 prebiehal 

v priestoroch CV Lešť výcvik jednotky 

holandských špeciálnych síl 105 KCT. Výcviku sa 

celkovo zúčastnilo 45 príslušníkov. 
 

Druţba JHRBG, 

Druţba-BS, Kishlak 

CQB HOUSE, Afgan 

Village, Oremland 

MOUNT, Val 

Pechotnej strelnice, 

Strelnica bojových 

vozidiel. 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

CERTIFIKÁCIA DEKLAROVANÝCH PRÍSPEVKOV PRÁPORU RCHBO DO VJTF/NRF 2018 

prrchbo RV  
Táborisko Riečky 

(190) 

11.-13.9.2017  
 

Dňa 11. septembra 2017 začala v priestoroch 

CV Lešť previerka bojovej pripravenosti 

jednotiek práporu rchbo 1. mechanizovanej 

brigády PS OS SR zaradených do VJTF/NRF 

2018. 

TC-

A4,A5,B1,B2,C2,C5, 

CVBV, Vodné 

cvičisko, Jakub Village, 

Posilňovňa UB 

100 

COOPERATION 2017 (ATLAS 2017) 

ÚOÚ BA 

Švédsko, 

Taliansko, 

Maďarsko, 

Slovinsko, 

Chorvátsko, 

Nemecko, 

Švajčiarsko, 

Rakúsko 
UB 100 (66) 

UB 300 (71) 

UB 60 Vododrom 

(46) 

Chata Dolina (8) 

20.9.2017  
 

Vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť 20. 

septembra2017 prebiehalo 

cvičenie protiteroristických jednotiek polícií 

ôsmich európskych štátov. 

Na cvičení sa zúčastnili aj pozorovatelia z 

ďalších šiestich elitných protiteroristických 

jednotiek. Výsledky cvičenia elitných jednotiek 

budú pouţité a zapracované do postupov, ktoré 

budú vyuţívať špeciálne jednotky z celej Európy 

pri riešení vysoko profilových incidentov 

odohrávajúcich sa v mestách. 
 

Jakub Village, Jakub 

Building Gun, 

Jakub Koloseum, 

Druţba JHRBG-TSS, 

TC-Oremland, 

Kishlak-TBO, CQB 

HOUSE 

VÝCVIK VOJENSKÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK VZDUŠNÝCH SÍL NA LEŠTI 

VHJ VzS 

ÚHL OS SR 

Zdravotnícka 

záchranná 

sluţby BA 
UB 100(14) 

UB 60 Vododrom 

(38) 

25.-29.9.2017  
 

Od 25. septembra 2017 sa stala výcviková 

osada Jakub Village dejiskom výcviku 

vojenských hasičských jednotiek (VHJ) 

vzdušných síl. dvadsať príslušníkov precvičovalo 

VHJ zosúladenie pri vykonávaní špeciálnych 

hasičských a záchranárskych činností a zároveň 

velenie a riadenie hasičských jednotiek pri 

zásahoch v spolupráci s príslušníkmi obväzísk 

v podriadenosti Úradu hlavného lekára OS SR 

a Zdravotníckej záchrannej sluţby Bratislava. 

Počas piatich dní precvičili vojenskí hasiči zo 

Sliača, Kuchyne, Prešova a Zvolena likvidáciu 

rôznych typov poţiarov, diaľkovú prepravu 

vody, vyhľadávanie a evakuáciu zranených 

osôb. Jednou z úloh spoločného výcviku 

vojenských hasičských jednotiek vzdušných síl 

bolo i vyslobodenie zranených osôb 

z havarovaného vrtuľníka. 

Jakub Village, 

TC-Oremland, 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

SLOVENSKÝ ŠTÍT 2017 

OS SR 

Armáda Českej 

republiky 

Národná Garda 

štátu 

Indiana (USA) 
Stanový tábor 

Slávia (338) 

Táborisko 

Broţkov Prameň 

(262) 

Táborisko Riečky 

(191) 

UB 60 Zábava 

(27) 

UB 60 Vododrom 

(58) 

UB 300 (5) 

UB 100 (41) 

Chata Dolina (8) 

Poľné táboriská 

(207) 

Muničný sklad 

Riečky (200) 

2.10.-20.10. 

2017 
 

Cieľom tohtoročného cvičenia bola certifikácia 

mechanizovanej brigády – Národného cieľa 

2017, pre deklaráciou jej spôsobilosti plniť 

úlohy v systéme kolektívnej bezpečnosti. 

“ Viac ako 1400 slovenských vojakov spolu s 27 

príslušníkmi Armády Českej republiky a 

Národnej Gardy štátu Indiana (USA) plnili vo 

výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť 

úlohy dvojstupňového veliteľsko-štábneho 

cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk. Počas 

cvičenia boli nasadené jednotky plniť 

naplánované úlohy operácie Slovenský štít III so 

zameraním na obranu územia republiky v 

operačnom zoskupení. Cvičenie Slovenský štít 

vyvrcholilo 19. októbra dňom ukáţok 

spôsobilostí, počas ktorého účastníci cvičenia 

predviedli pripravenosť na vytlačenie protivníka 

zo zastavaného priestoru v rámci operácie. 
 

Taktické cvičiská A1-

A6, 

Taktické cvičiská 

B1,B2 

Oremland, Camp 

Štefánik 

Komunikácie a 

priestory v sektore 13, 

CVBV, Jakub Village, 

Posilňovňa UB 

100, Telocvičňa UB 

300 

CVIČENIE NL DSI POLITIE CQB 

NL DSI Politie  
17.11.-8.12. 

2017 

Samostatného cvičenia holandskej jednotky DSI 

Politie sa v dobe od 17.11.2017 do 08.12.2017 

zúčastnilo v 3 cykloch celkom 171 cvičiacich 

a 23 členov zabezpečovacej skupiny. Cvičenie 

prebehlo podľa plánu a bez nedostatkov, dňa 

30.11.2017 bol výcvik jednotky zrušený 

z dôvodu zlých poveternostných podmienok 

a v záujme bezpečnosti cvičiacich. 

Strelnica Bojových 

vozidiel, Jakub 

Village STK, PZK, 

Dopravný komplex, 

OZ, Jakub Building 

Gun, Jakub 

Koloseum, Druţba 

JHRBG, Oremland, 

CVIČENIE 601ST SFG (CZ) – ORION III (601. SKSS PROSTĚJOV, ČR) 

601. SKSS 

PROSTĚJOV, ČR  
27.11.-1.12. 

2017 

Výcvik českej jednotky 601. skss Prostějov bol 

realizovaný v dobe od 27.11.2017 do 

1.12.2017. Výcviku sa zúčastnilo celkovo 29 

príslušníkov jednotky. 

JHRBG Druţba (A, C, 

D1), 

BS Druţba, Kishlak – 

CQB House 

a Afgan Village, Jakub 

Village (Auto 

moto hala, Strelecké 

pešie haly), 

Oremland MOUT, Val 

tankovej 

strelnice. 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 

Zariadenia 

/výcvikové, 

ubytovacie/ 

SPOLOČNÝ VÝCVIK 5.PŠU A POL SOF 

5. pŠU, 

POL SOF 
11.12.-15.12. 

2017 

V dňoch od 11.12.-15.12.2017 bol vykonaný 

spoločný výcvik 5.pŠU a poľskej špeciálnej 

jednotky. 

TC – Oremland, 

Oremland Kishlak 

TVO, CQB House, Val 

Pechotnej 

strelnice, Posilňovňa UB 

100, Val SBV 
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5       VEREJNÝ  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE  
 

5.1  Správa majetku štátu 

Odbor správy majetku štátu (OdSMŠ) zodpovedal v roku 2017 za výkon správy 

a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie 

efektívnosti vyuţívania finančných zdrojov RŠÚ nehnuteľného majetku. Zodpovedal za 

prípravu podkladov pre obstarávanie hnuteľného majetku a opravy nehnuteľného majetku. 

Ďalšou z nosných úloh, ktorú odbor v roku 2017 vykonával, bolo prevzatie 

nového modernizovaného komplexu objektov s celkovým charakterom špecializovaného 

uzavretého chráneného priestoru TÁBORISKA SLÁVIA.  

Vyčlenení príslušníci odboru sa podieľali predovšetkým na kontrole reálneho 

skutkového stavu tohto objektu, stavebnotechnického, dispozičného a prevádzkového riešenia 

a jeho porovnanie s predloţenou projektovou dokumentáciou. Posudzovali účel a funkcie 

zariadení na základe stavebných výkresov objektu či sú v súlade s platnými normami 

a súvisiacimi predpismi. Tieto činnosti prebiehali od konca júna aţ do vykonania 

kolaudačného konania v decembri 2017. 

V priebehu roka 2017 odbor vykonával hlavne tieto štandardné rutinné činnosti: 

 zabezpečenie prevádzky zdrojov pitnej a technickej vody, čistiarní odpadových vôd 

a vykonávanie pravidelných kontrol kvality vôd, 

 zabezpečenie všetkých objektov energiou, palivom, teplom a vodou, 

 vykonávanie opráv na vodovodných a elektrických zariadeniach a stavebných 

objektoch, 

 vykonávanie a zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok všetkých  

vyhradených technických zariadení a s tým spojené profilaktické sluţby, 

 vykonanie ročnej technickej prehliadky objektov v správe CV Lešť, 

 zabezpečenie funkčnosti systému elektrickej poţiarnej signalizácie (EPS), 

 modernizácie a zabezpečenie funkčnosti elektrických zabezpečovacích systémov 

(EZS),  

 prípravu podkladov a uzatvorenie zmlúv pre nájmy a výpoţičky nehnuteľného 

majetku štátu, 

 aktualizácia údajov v katastri nehnuteľnosti,  

 prípravu podkladov a uzatvorenie zmlúv o bezodplatnom prevode nehnuteľného 

a hnuteľného majetku štátu, 

 spracovanie podkladov a uzatváranie zmlúv o odpredaji neupotrebiteľného hnuteľného 

majetku štátu vo vlastníctve SR, 

 riadenie celého procesu riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov za celú rozpočtovú organizáciu CV Lešť,     

 nákup tovarov podľa Plánu výdavkov vo vecnom členení  (PVVČ) a potrieb CV Lešť, 

 riadenie procesu vyraďovania neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu vo 

všetkých zásobovacích triedach,  

 zabezpečenie prevádzky skladu výcvikových zásob munície, posúdenie poţiadaviek 

na výdaj munície a výbušnín na výcvik a realizáciu ich výdaja, 
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 riadenie a prevádzkovanie skladov materiálu MT 03 (PHM),  MT 06 (náhradné dielce) 

MT 08 (materiál na osobné pouţívanie), MT 09 (stavebný a ubytovací materiál) a MT 

10 (všeobecný materiál), 

 vykonávanie logistickej podpory v oblastiach zabezpečenia energiami, 

vodohospodárskymi a komunálnymi sluţbami, prípravou a údrţbou poskytovaných 

výcvikových zariadení, hnuteľným majetkom súvisiacim s výcvikom pre cvičiace 

ozbrojené záchranné zloţky CV Lešť. 

 

5.1.1 V rámci Plánu rutinnej a štandardnej údrţby nehnuteľného majetku boli 

finančné prostriedky za r. 2017 vyuţité nasledovne: 

 

1. Prevádzkové náklady energií: 

• elektrická energia – 559.799 €, 

• plyn – 36.259 €, 

• tepelná energia – 16.172 €, 

• palivá (uhlie, peletky) – 33.268 €, 

• vodné, stočné – 6.969 €. 

2. RŠÚ prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení: 

• bolo vykonaných 21 akcií  (v oblasti energetických a vodohospodárskych 

zariadení, vonkajšej kanalizácie, technologických zariadení ČOV a ostatných 

zariadení), 

• celková výška finančných prostriedkov – 415.625 €. 

                                                                                                      

3. RŠÚ budov, priestorov a objektov:    

• bolo vykonaných 13 akcií (v oblasti stavebného charakteru),  

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 459.983 €. 

 

4. Všeobecné sluţby: 

• bola vykonaná obsluha tepelno-technických zriadení (TTZ), odborné 

prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (OPaOS 

VTZ) - tlakové nádoby, zabezpečovacie zariadenia, EPS, zdvíhacie zariadenia, 

plynové zariadenia, 

• 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 sluţby, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 278.167 €. 
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5. Špeciálne sluţby: 

• boli vykonané profylaktické prehliadky (náhradné zdroje, klimatizačné 

jednotky, vzduchotechnika), 

• projektové práce nesúvisiace s výstavbou, 

• geodetické zamerania a ostatné sluţby, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 25.995 €. 

    

6. Štúdie, expertízy, posudky 

• boli vypracované odborné posudky a štúdie, 

•  monitorovanie vôd – rozbory vody, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 57.235 €. 

    

7. Poplatky, odvody 

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

odpadu a iné, 

• v celkovej výške finančných prostriedkov – 5.935 €. 

 

5.1.2   Nákup materiálu podľa PVVČ a potrieb CV Lešť: 

 

 V roku 2017 bolo realizované zabezpečenie materiálu pre jednotlivé odbory CV Lešť 

na základe PVVČ a poţiadaviek na nákup, ktoré vznikli v priebehu roka za účelom potreby  

skvalitnenia práce jednotlivých oddelení.  

Samostatní referenti na Oddelení správy hnuteľného majetku (OddSHM) okrem 

zabezpečenia beţných nákupov riešili aj prípravu podkladov do verejného obstarávania. 

V roku 2017 bolo prostredníctvom verejného obstarávania riešených celkovo 35 súťaţí na 

zabezpečenie materiálu, opráv a sluţieb.  

Najväčší objem finančných prostriedkov v oblasti hnuteľného majetku sa realizoval 

v prospech Odboru podpory výcviku kde sa zabezpečoval nákup materiálu, zabezpečenie 

opráv a revízií v celkovej hodnote 155.996,- €, kde boli zabezpečené hlavne tieto opravy: 

- oprava výcvikového trenaţéra Jakub Koloseum                                24.996,- € 

- oprava balistických gúm v Jakub Village                                           14.907,- € 

- oprava zdvíhacích terčov XV-4                                                        103.740,- € 

- oprava Airtec T-300                                                                            12.352,- € 

Pre Odbor simulačných technológii a Odbor špeciálneho výcviku sa realizoval nákup 

materiálu a opravy v celkovej hodnote 43.303,68 €, napr.: 

- repasácia akumulátorov Li-ion pre OdST                                          12.361,- € 

- výroba papierových terčov                                                                   3.892,- € 

- výroba kovových terčov                                                                       2.900,- € 

- repasácia Li-ion pre OdST                                                                10.476,- € 

- nákup kovových terčov                                                                        4.074,- € 
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Väčšia časť finančných prostriedkov bola čerpaná na zabezpečenie činnosti CV Lešť, 

výcvikových zariadení a sprevádzkovanie nového objektu - TÁBORISKA SLÁVIA. Sú to 

hlavne tieto oblasti: 

- zabezpečenie interiérového vybavenie kancelárskych priestorov a ubytovacích 

zariadení, kuchynského vybavenia   

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (záhradná technika, hasiace 

prístroje, vysávače, konvektory, kancelárska technika, náradie, kuchynské vybavenie 

a pod.), 

- nákup špeciálnych strojov (meracie a monitorovacie zariadenia, Terčot+airtec a pod.), 

- nákup stavebného, vodoinštalačného a elektroinštalačného materiálu,  

- nákup posypového materiálu a kameniva,  

- nákup čistiacich, dezinfekčných a deratizačných prostriedkov,  

- nákup všeobecného materiálu (kancelárske potreby a pod...), 

- nákup munície, 

- nákup OOPP pre zamestnancov CV Lešť a výstrojných súčiastok pre PrV, 

- nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky, 

- oprava vozidiel dodávateľsky, sluţby spojené s údrţbou automobilov a nákup 

náhradných dielov pre osobné a nákladné automobily, 

- RŠÚ prevádzkových strojov (oprava klimatizácie, vykurovania a kompresorov pre 

Stanový Tábor, oprava prístrojov a techniky, oprava športového náradia, oprava 

veľkokuchynského zariadenia a pod.), 

- nákup pohonných hmôt. 

Finančné náklady na zabezpečenie jednotlivých nákupov a sluţieb sú uvedené 

v nasledujúcej časti dokumentu v prehľade čerpania rozpočtu po jednotlivých ekonomických 

kategóriách.  

V rámci cvičenia Slovenský štít 2017 bola vykonaná komplexná logistická podpora,      

v rámci ktorej prebehol nákup všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, potravín, 

čistiacich a hygienické prostriedkov a zabezpečenie sluţieb v celkovej hodnote  152.975,80 €. 

Samostatní referenti koordinovali a zabezpečovali činnosti spojené s výberom 

zmluvného partnera pri obstarávaní materiálov a sluţieb, realizovali nákupy vysúťaţených 

tovarov a pracovali na príprave faktúr a dokumentov s tým spojených. 

Skladníci riešili uskladnenie, evidenciu, vydávanie  nového materiálu v centrálnom 

sklade ako aj vydávanie materiálov zo skladov MT 01, 06, 08 a MT 09, 10 potrebných pre 

plynulý chod cvičení. 

Samostatný referent a skladník na PHM zabezpečovali vydávanie pohonných hmôt 

(motorová nafta) potrebných na zabezpečenie prevádzky Stanového tábora. 

Všetky úlohy a poţiadavky predkladané na OdSMŠ boli zabezpečené. 
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5.2   Náklady na prevádzku v roku 2017  

 

Náklady na prevádzku v roku  2017 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. 

 

Vzhľadom na priebeţnú realizáciu parciálnych projektov Konceptu rozvoja CV Lešť 

bol rozpočet CV Lešť pre rok 2017 rozpočtovými opatreniami správcu rozpočtovej 

kapitoly upravený na celkovú sumu  31.744.842  €.  

 

Rozpočet:                          35.247.458 € Čerpanie k 31.12. 2016 31.740.586 € 

Upravený rozpočet:           31.744.842 € 

% čerpania  

k upravenému rozpočtu: 
99,99% 

% čerpania  

ku schválenému  rozpočtu: 
90% 

Zazmluvnené finančné 

prostriedky 
0 € Voľné finančné prostriedky 0 € 

Najvýznamnejšími poloţkami CV Lešť boli v roku 2017 dobudovanie ubytovacieho 

komplexu s kapacitou viac ako 685 lôţok.   

  

 5.2.1 Prehľad po ekonomických kategóriách 

 

Ekonomická 

kategória 
Druh výdavku v tis. € 

610 Mzdy a platy 3.859,9 

620 Poistné 1.420,7 

630 Tovary a ďalšie sluţby 4.538,7 

640 Beţné transfery 288,0 
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Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 3.859,9 tis. €  

Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2017)  367,0 osôb, 

z toho  68,3 profesionálnych vojakov a 298,7 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 – 1.420,7 tis. €  

Pri hradení poistného bolo rozhodujúcou poloţkou poistenie do sociálnej poisťovne 

a zdravotných poisťovní zamestnancov. 

Kategória 630 – tovary a ďalšie sluţby – čerpanie celkom 4.538,7  tis. €  

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

• 631 Cestovné výdavky         36.433,- € 

• 632 Energia, voda a komunikácie      674.221,- € 

• 633 Materiál a sluţby     1.756.341,- € 

• 634 Dopravné         246.518,- € 

• 635 Rutinná a štandardná údrţba   1.145.570,- € 

• 636 Nájomné za prenájom          4.628,- € 

• 637 Ostatné tovary a sluţby       674.989,- € 

 

Kategória 640 – Beţné transfery   celkom 288,0 tis. € 

Medzi rozhodujúce výdavky CV Lešť patrilo v tejto poloţke vyplácanie nemocenských 

dávok, odstupné, odchodné a stabilizačný príspevok. 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky celkom 21.633,2  tis. € 

Dobudovanie centra výskumu a inovácií. 

 

5.2.2 Porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami 

 

Podľa kategórií:  

Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu po jednotlivých kategóriách. 

Nárast kapitálových výdavkov bol spôsobený najmä dobudovaním centra výskumu          

a inovácií.  

Ekonomická 

kategória 
Druh výdavku v tis. € 

600 
Beţné výdavky celkom 

∑ 610, 620, 630, 640 
10.107,3 

700 Kapitálové výdavky celkom 21.633,2 

Výdavky celkom 31.740,5 
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Podľa položiek: 

 

 Jednotlivé oblasti rozpočtu sú vyrovnané a došlo aj 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 

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.  

Ekonomic. 

kategória 

Druh 

výdavku 

rok 2017 

v tis. € 
Index 

rok 2016 

v tis. € 
Index 

rok 2015 

v tis. € 
Index 

610 Mzdy a platy 3.859,9 102 3.667,9 105 3.322 105 

620 Poistné 1.420,7 104 1.362,4 105 1.238,1 105 

630 
Tovary a ďalšie 

sluţby 
4.538,7 123 3.688,5 42 4.221,3 42 

640 Beţné transfery 288.,0 99 292,3 95 257,9 95 

600 
Beţné výdavky 

celkom 
10.107,3 112 9.011,1 62 9.040,1 62 

700 
Kapitálové 

výdavky celkom 
21.633,2 120 17.990,9 3.289 7.567,3 3.289 

Výdavky celkom 31.740,5 118  27.002,0  181 16.607,4 115 

Druh výdavku Poloţka 
rok 2017 

v tis. € 
Index 

rok 2016 

v tis. € 
Index 

rok 2015 

v tis. € 
Index 

Cestovné 631 36,4 88,6 41,1 85 47,9 98 

Energie a  voda 632 674,2 99,3 678,9 112 605,2 74 

Materiál a sluţby 633 1.756,3 139,4 1.260,1 108 1166,8 30 

Dopravné 634 246,5 114,4 215,5 81 264,4 133 

Údrţba 635 1.145,6 155,4 737,1 51 1438,6 32 

Prenájom 636 4,6 92,0 5 73 6,8 136 

Sluţby 637 674,9 89,9 750,6 108 691,7 125 

Transfery 642 288,0 98,5 292,3 113 257,9 95 

Kapitál. výdavky 710 21.633,2 120,2 17.990,9 237 7.567,3 3289 

Celkom: 26.459,7 98,0 27.002 162 16.607,4 157 
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Finančná poloţka Popis 
Upravený 

rozpočet 

Plnenie príjmov 

k 31.12.2016 v € 

% 

plnenia 

200 Nedaňové príjmy 340.000 303.176 89 

221 Admin. poplatky 0 0 0 

222 Poplatky a penále 40 82 205 

223 Poplatky a platby 304.419 263.731 87 

292 Ostatné príjmy 35.541 39.359 111 
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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 2017 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 31.12.2017 bol 

skutočný počet 361 osôb, z toho 67 profesionálnych vojakov a 294 zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.   

 

6.2   Organizačná štruktúra k 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

zdravia 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 bolo realizované v súlade s úlohami CV 

Lešť. Do vyššej vojenskej hodnosti boli v roku 2017 povýšení piati profesionálni vojaci.  

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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Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2016 
Počet osôb 

Kurz obsluhy vrtuľníkového trenaţéra Jakub Koloseum 5 

Školenie revíznych technikov, elektrotechnikov, energetikov 8 

Kurz obsluhy stavebných strojov, krovinorezu, reťazovej motorovej píly...  50 

Seminár k zákonu o smš a zákonu o pohľadávkach štátu v praxi 3 

Kurzy strelectva – inštruktor streľby, odborné kurzy  13 

Kurz inštruktor horolezectva, skalného lezenia 3 

Kurz inštruktora pohybu v lavínovom teréne a lavínovej záchrany  2 

Zdokonaľovacia príprava pracovníkov fyzickej a objektovej ochrany 93 

Kurz na prácu v programe ADOBE PHOTOSHOP 3 

Kurz na prácu v programe COREL DRAW 3 

Školenie k novelizácii zákona o verejnom obstarávaní 8 

Zdravotnícke konferencie  8 

Kurz SpiraldynamikBasic Med 1 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – základný 

kurz ,,C“ 
1 

Kurz metódy Ľ. Mojţišovej časti A 1 

Jógové pozície v praxi fyzioterapeura 4 

Odborné konzultačné semináre mzdová účtareň 2 

 

 

6.4   Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2017 

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

1 101 160 3 9 83 4 

 

   Veková štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2017 

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

0 17 99 121 101 23 

 

   Priemerné hrubá mzda  

Rok 2017 /€/ 2016 /€/ 2015 /€/ 

PrV 1499 1466 1333 

Zamestnanci 734 695 635 
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V CV Lešť bol v roku 2017 týţdenný 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. 

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 

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.  

 

V roku 2017 nebol spracovaný ţiadny doplnok do tabuliek počtov CV Lešť.  
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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 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 činností CV Lešť na rok 2017 boli splnené. 

 

V priestoroch CV Lešť v priebehu roka 2017 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 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. 

 

Verejný odpočet za rok 2017 sa uskutoční dňa 28. mája 2018 o 09:30 hod. v brífingovej 

miestnosti Riaditeľstva CV Lešť, UB 300. 

 

V Lešti,       22. mája 2018 

 

 

           

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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9      ZOZNAM SKRATIEK 
 

AOS Akadémia ozbrojených síl 

BS Bariérová strelnica 

CISM Prekáţková 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 Prekáţková dráha 

SBV Strelnica bojových vozidiel 

SCATT Laserová strelnica 

SIS Slovenská informačná sluţba 

SR Slovenská republika 

SúS Súčinnostná strelnica 

SZU Slovenská zdravotnícka univerzita 

TC Taktické cvičisko 

UB 60, 100, 300 Ubytovacie zariadenie 

ÚHL RK Úrad hlavného lekára Ruţomberok 

CQB 

CHECKPOINT 

SERE 

Close Quarter Battle - Boj na krátku vzdialenosť v zastavanej oblasti 

Kontrolný bod 

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

útek) 

MKM, KM 

VS 

Medzinárodný krízový manaţment, Krízový manaţment 

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 zloţky 

Military Decision Making Process – Vojenský rozhodovací proces 

Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence Trenčín – Centrum 

výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín Trenčín 

 

  

 


