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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. arch. Anton MAŠTALSKÝ  

 

Riadiaci funkcionári 

Organizačná štruktúra do 1. februára 2018: 

1. zástupca riaditeľa 

- plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ (do 30.4. 2018) 

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 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (poverený riadením)  
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riaditeľ odboru podpory výcviku 

- mjr. Ing. Milan ŽIGMUND  

riaditeľ odboru simulačných technológií  

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. 

riaditeľ odboru špeciálneho výcviku 

- mjr. Ing. Igor LIŠANÍK (poverený riadením) 

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  

 

Organizačná štruktúra od 1. februára 2018 

1. zástupca riaditeľa 

- plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ (do 30.4. 2018) 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (poverený plnením úloh od 1. 5. 2018) 

právny poradca riaditeľa 

- JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD. 

vedúci oddelenia kontroly 

- JUDr. Pavel BELLA, PhD. 

vedúci oddelenia personálneho manažmentu 

- Ing. Gabriela KUREKOVÁ 

riaditeľ správy manažmentu 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. 

riaditeľ odboru vnútorného riadenia 

- mjr. Ing. Peter BARAN (poverený riadením) 

 



S t r a n a  | 5 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2018 

 

 

vedúci ekonomického oddelenia 

- kpt. Ing. Ján LUKÁČ 

riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany 

- Ing. Pavel HLIVÁR 

riaditeľ odboru simulačných technológií  

- npor. Ing. Matej TALIAN (poverený riadením) 

riaditeľ odboru špeciálneho výcviku 

- mjr. Ing. Igor LIŠANÍK (poverený riadením do 20.9. 2018) 

- pplk. Ing. Jaroslav MARKO (od 21.9. 2018) 

riaditeľ odboru podpory výcviku 

- mjr. Ing. Ján MLYNÁRIK 

riaditeľ Zdravotného odboru 

- MUDr. Milan DZAMKO 

riaditeľ správy logistiky 

- Ing. Ján RAUSA 

riaditeľ odboru správy majetku štátu 

- Ing. František BETKA 

riaditeľ odboru logistickej podpory 

- kpt. Ing. Mária LIŠANÍKOVÁ (poverená riadením) 

riaditeľ oddelenie investícií a verejného obstarávania 

- Ing. Andrea GRNÁČOVÁ 
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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 možnosti použitia 

širokého spektra zbraní a zbraňových systémov.  

CV Lešť, ako štátna rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva obrany SR, plnilo 

v roku 2018 úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou štátu v oblastiach boja proti terorizmu 

a organizovanej kriminalite vykonávaním špeciálnej prípravy predovšetkým jednotiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) a špeciálnych jednotiek výkonných 

zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Úlohy plnilo zabezpečovaním 

a podporou výcvikových aktivít, poskytovaním podpory 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. 

CV Lešť pôsobí ako nadrezortné multifunkčné výcvikové zariadenie poskytujúce 

moderné výcvikové podmienky pre výcvik vojenských, policajných, zdravotníckych 

a záchranárskych jednotiek pôsobiacich v rámci ministerstva obrany  Slovenskej republiky 

(ďalej len „MO SR“), ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), 

ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“), ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

(ďalej len „MZ SR“), SIS na riešenie krízových situácií v rámci plnenia úloh na národnej 

i medzinárodnej úrovni. V prípade plošného spoločného výcviku ponúka širokú škálu 

operačného prostredia.  

 

2.1 Rozvoj CV Lešť v roku 2018 

V súvislosti s plnením úlohy 8.4 RPVV 2018-2020 sa 11. júla 2018 uskutočnilo na podnet 

CV Lešť pracovné rokovanie nadrezortnej komisie za účelom zhodnotenia predchádzajúceho 

rozvoja CV Lešť a identifikovania nových potrieb výcviku a služieb s tým spojených s dôrazom 

na rozširovanie využiteľnosti kapacít CV Lešť pre potreby jednotlivých rezortov ako aj ich 

zahraničných partnerov. Boli predstavené jednotlivé projekty ďalšieho možného rozvoja ako 

podklad do Návrhu Dlhodobého plánu rozvoja Centra výcviku Lešť s dôrazom  na hlavné 

projekty modernizácie do roku 2030.  

V rámci rekonštrukcie Súčinnostnej strelnice Kamenný vrch sa za účelom spracovania 

stavebného zámeru uskutočnili technické rady za účasti OS SR. Stavebný zámer na uvedenú 

investičnú akciu bol zhotovený v auguste 2018. Po schválení diela vládou SR v roku 2019 

prebehne proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 

a zároveň na realizačnú PD.  Začiatok realizácie diela je plánovaný na druhý polrok 2019. 
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V roku 2018 bola spracovaná realizačná projektová dokumentácia a vydané stavebné 

povolenie k realizácii rekonštrukcie Hádzaliska ručných granátov. V roku 2019 bude 

realizované verejné obstarávanie na dodávateľa diela a následná realizácia rekonštrukcie.           

CV Lešť spracovalo IS pre MiO č.: CV-564/2018 zo dňa 6.6.2018 (KaMO-10-553/2018, 

15.6.2018) na výstavbu III. etapy „Taktického cvičiska boja v zastavanom priestore 

„OREMLAND CQB“. Realizácia uvedeného diela je naplánovaná v roku 2019. 

V oblasti skvalitnenia služieb pre cvičiace jednotky vo VO Lešť bola v roku 2018 

vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu ČOV Hlavný 

tábor Oremov Laz. V roku 2019 prebehne verejné obstarávanie na spracovanie projektovej 

dokumentácie a verejné obstarávanie na realizáciu diela a zabezpečenie stavebného povolenia. 

 

2.2 Rozvoj v roku 2019 

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 projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie, vydanie 

stavebného povolenia, 

b) rekonštrukcia ČOV HT – Oremov Laz, 

c) vypracovanie PD dokumentácie III. etapy výcvikového komplexu OREMLAND – časť 

CQB, 

d) rekonštrukcia cvičiska „Hádzalisko ručných granátov“. 

 

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 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. 
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Plánovaná modernizácia na roky 2019 – 2024: 

a) rekonštrukcia Súčinnostnej strelnice Kamenný vrch – realizácia, 

b) vybudovanie III. a IV. etapy výcvikového komplexu OREMLAND časť CQB a časť 

SERE, 

c) doplnenie a obnova simulačných technológií, 

d) rekonštrukcia Pechotnej strelnice, 

e) dobudovanie Hádzaliska ručných granátov, 

f) rekonštrukcia umývacieho zariadenia Vododrom, 

g) rekonštrukcia cestnej siete vo VO Lešť, 

h) výstavba objektov obrannej infaštruktúry – heliporty, 

i) rekonštrukcia budovy č. 20 Klub 800 (HT Oremov laz) - zhromažďovacieho 

zariadenia/budovy konferenčného typu, 

j) Rekonštrukcia a vybudovanie oplotení objektov CV Lešť, 

k) Modernizácia a pripojenie CV Lešť do aliančných KIS systémov (simulácia, CRONOS, 

ICC, CFBL net), 

l) Obstaranie softvérových nástrojov plánovania výcvikových a ubytovacích zariadení,  

prístupového a stravovacieho systému, 

m) Modernizácia komunikačnej siete a komunikačných prvkov v CV Lešť, dobudovanie 

optickej siete a podobne. 
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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 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 Zariadenia streleckého výcviku 

 

V roku 2018 boli pre potreby výcviku v kurzoch využívané výcvikové zariadenia: Jakub 

VILLAGE, Jakub BUILDING GUN, VVT Jakub KOLOSEUM, Jakub CLIMBING, Bralce – 

VIA FERRATA, Družba – JHRBG, Družba – Bariérová strelnica, Oremland, Prekážková dráha 

CISM, telocvičňa UB 100 a 300, posilňovňa UB 100 a 300.  

Zariadenia streleckého 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 výcvik zahraničných jednotiek, 

c) Zabezpečiť výcvik jednotiek OS SR,  

d) Zabezpečiť kurzy vykonávané OdŠV CV Lešť 

 

Okrem spomenutých aktivít boli na zariadeniach streleckého výcviku v roku 2018 

zabezpečované ukážky spôsobilosti pre návštevy z úrovne ministerstva obrany, ministerstva 

vnútra, ministerstva financií a ďalšie návštevy zo zahraničia. 

Príslušníci Oddelenia zariadení streleckého výcviku splnili všetky úlohy a požiadavky, 

ktoré boli v roku 2018 stanovené. 

 

Prehľad využitia Streleckých výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Strelecko-taktický komplex 136 4234 

Jakub Village – Požiarno-záchranársky komplex  108 4626 

Jakub Village – Dopravný komplex 63 2501 
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Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Ostatné zariadenia 111 6182 

Jakub Building Gun 49 859 

VVT Jakub Koloseum 29 575 

Jakub Climbing 48 651 

Bralce - Via Ferrata 73 1353 

Družba - JHRBG 130 3505 

Družba – Barierová strelnica 133 2304 

Oremland  175 9281 

Prekážková dráha CISM 12 273 

Telocvičňa UB 100 128 3076 

Posilňovňa UB 100 112 2452 

Telocvičňa UB 300 128 3208 

Posilňovňa UB 300 134 3416 

Zariadenia špeciálneho výcviku využívalo                                                            48 496 osôb 
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3.2 Zariadenia taktického výcviku 

 

V roku 2018 boli na zariadeniach taktického výcviku OdPoV 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 sa priebežne odstraňovali bez ovplyvnenia prebiehajúceho výcviku. 

Hlavnou prioritou v roku 2018 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. 

 

Prehľad využitia Taktických výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Súčinnostná strelnica + taktické cvičiská SS 161 37174 

Delostrelecká strelnica 22 1567 

Strelnica bojových vozidiel + taktické cvičiská SBV 191 29023 

Pechotná strelnica 4 75 

Val pechotnej strelnice 144 2622 

SCP Hádzania ručných granátov 

/REKONŠTRUKCIA od IX.2018/ 
8 457 

Cvičisko trhania a mínovania 116 2017 

Cvičisko vodenia bojových vozidiel 81 21466 

Vodné cvičisko 68 9522 

Zariadenia poľného výcviku využívalo                                                               103 923 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 užívateľmi simulačných technológií boli jednotky OS SR pripravujúce sa na 

plnenie úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manažmentu. Simulačné 

technológie využívali aj jednotky Hasičského a záchranného zboru MV SR a bezpečnostných 

zložiek SR. 

 

 

Konštruktívna simulácia 

 

V roku 2018  bolo v programe prípravy a výcviku veliteľov a štábov plánovaných 18 

cvičení a 3 kurzy. V priebehu výcvikového roka boli 2 cvičenia zrušené a priebežne bolo 

doplánovaných 5 kurzov. 

 

Skutočne bolo vykonaných 16 počítačmi podporovaných cvičení a 8 kurzov. 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

VC HaZZ Lešť/HaZZ Bardejov 

HaZZ BJ 29.1.-30.1.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ BJ v riešení zásahu pri 

lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

VC HaZZ Lešť/HaZZ Humenné 

HaZZ HE 31.1.-1.2.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ HE v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

VC HaZZ Lešť/HaZZ Banská Bystrica 

HaZZ BB 26.2.-27.2.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ BB v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

VC HaZZ Lešť/HaZZ Námestovo 

HaZZ NO 28.2.-1.3.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ NO v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

VC HaZZ Lešť/HaZZ Vranov nad Topľou 

HaZZ VT 26.3.-27.3.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ VT v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

VC HaZZ Lešť/HaZZ Trebišov 

HaZZ TV 28.3.-29.3.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ TV v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

KŠN „LITTLE SHIELD 2018“ 

1.mb, 12.mpr 9.4.-13.4.2018 

V rámci prípravy mechanizovanej práporovej skupiny (mprsk) bol v priestoroch CV 

Lešť vykonaný komplexný štábny nácvik s podporou počítačovej simulácie (KŠN 

s CAX). Hlavné ciele cvičenia boli zamerané na precvičenie veliteľstva a štábu 

12.mprsk z vedenia operácií na udržanie bezpečnosti a ochrany územnej celistvosti 

SR v konflikte vysokej intenzity, precvičiť použitie mobilných komunikačných a 

informačných systémov, simulačných technológií OdST CV Lešť. Veliteľstvo a štáb 

12.mprsk počas KŠN splnili požadované úlohy.  

VC HaZZ Lešť/HaZZ Nové Mesto nad Váhom 

HaZZ Nové 

Mesto nad 

Váhom 

02.- 03.05.2018 

 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ NM v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať. 

VC HaZZ Lešť/HaZZ Dunajská Streda 

HaZZ Dunajská 

Streda 
09.- 10.5.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ DS v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   
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Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2018 

 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

BLUE LAND 2018 

ZaVaMD MT 23.05.2018 

Dňa 23.05. 2018  bolo vykonané cvičenie (CAX) pre VJVM Martin pod názvom 

„BLUE LAND 2018“. 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.  

VC HaZZ Lešť/HaZZ Lučenec 

HaZZ LC 3.7.-4.7.2018 
Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ LC v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

 SLOVAK SHIELD 2018 

GŠ OS SR 10.9.-28.9.2018 

V CV Lešť sa uskutočnilo najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie  Slovenský štít 

2018 (Slovak Shield 2018). Išlo o jedno z najvýznamnejších vojenských cvičení v 

stredoeurópskom priestore, na ktorom sa tento rok zúčastnilo takmer 1 500 

slovenských vojakov. Spôsobilosti si precvičili aj približne 250 vojakov štátov 

Vyšehradskej skupiny, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana a Pozemných síl 

USA v Európe. 

     Cieľom sérií cvičení v rámci Slovak Shield 2018 bola najmä príprava na aktuálne 

bezpečnostné hrozby. Ozbrojené sily SR si tak spolu so zahraničnými partnermi 

precvičili takticko-operačné spôsobilosti a schopnosti na všetkých úrovniach velenia 

a riadenia, výcvik veliteľstva a štábu 2. mechanizovanej brigády, prípravu a výcvik 

veliteľstva operačného zoskupenia. 

BLUE LAND 2018 

ZaVaMD MT 24.10.2018 

Dňa 24.10. 2018  bolo vykonané cvičenie (CAX) pre VJVM Martin pod názvom 

„BLUE LAND 2018“. 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. 

 KŠN „PEGAS 2018“ 

bbz Trenčín 19.11.-23.11.2018 

V termíne 19.-23.11.2018 sa uskutočnilo cvičenie jednotiek bbz Trenčín pre 

riadenie presunov v stanovených oblastiach zodpovednosti dispečerských tímov 

vytvorených z tímov 1.,2.,a 3.TRP, pri udržaní vojsk mb NC 2013 a vojsk 

koaličného partnera v defenzívnej operácií na území SR pod názvom "PEGAS 

2018". Cvičenie bolo zamerané na plnenie špecifických odborných úloh dopravnej 

logistiky s podporou simulačných technológií. V rámci cvičenia bola preverená 

schopnosť TRP riadiť presuny v stanovenom priestore zodpovednosti s dôrazom na 

operačné požiadavky na presuny a aktuálnou situáciou v dopravnej sieti. 

VC HaZZ Lešť/HaZZ Prešov 

HaZZ PO 26.11.-27.11.2018 
Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ PO v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   

 
VC HaZZ Lešť/HaZZ Spišská Nová Ves 

HaZZ SN 28.11.-29.11.2018 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ SN v riešení zásahu 

pri lesnom požiari. Počas cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov 

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.   
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Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2018 

 

 

Kurzy 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

JEMM 01/2018  

VVzS  22.1.-26.1.2018 

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 a pripravovať cvičenie Air Shield 2018, ktoré sa uskutoční 

v priebehu tohto roka. 

JEMM 02/2018 

VVzS  5.3.-9.3.2018 

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 a pripravovať cvičenie Air Shield 2018, ktoré sa uskutoční 

v priebehu tohto roka. 

JEMM 03/2018 

1.mb,VzS 19.3.-23.3.2018 

V dňoch  19.-23.3.2018 sa v priestoroch OdST uskutočnil JEMM pre 1.mb, 

VVzS pre cvičenie „LITTLE SHIELD 2018“. Cieľom prípravy bol plánovací 

a rozhodovací proces  velenia a riadenia. Tento plánovací proces si mali možnosť 

precvičiť v systéme JEMM, v ktorom príslušníci 1.mb vykonávali plánovanie, 

vkladanie scenárov a samotnú  prípravu na cvičenie. 

MEL/MIL DeWo I 

J-7 GŠ 23.4.-27.4.2018 

Cieľom pracovnej skupiny pre prípravu „SLSD18“ bolo oboznámenie sa 

s plánovacím a rozhodovacím procesom velenia,  riadenia a samotnou prípravou 

cvičenia v JEMMe.  

COE EOD  

EOD 25.6.-16.7.2018 
V priestoroch OdST sa uskutočnil medzinárodný kurz COE EOD. Príslušníci 

kurzu využívali miestnosti horného poschodia budovy OdST. 

MEL/MIL DeWo II 

GŠ OS SR/ J-7 9.-13.7.2018 

V termíne  09.-13.07.2018 sa v budove OdST uskutočnil „WORK SHOP 

k cvičeniu SLOVAK SHIELD 2018“. Témou bola tvorba MEL/MIL scenárov 

a ďalších atribútov potrebných pre systém  JEMM.  

MEL/MIL DeWo III 

GŠ OS SR/ J-7 16.-20.7.2018 

V termíne  16.-20.07.2018 sa v budove OdST uskutočnil „WORK SHOP 

k cvičeniu SLOVAK SHIELD 2018“. Témou bola tvorba MEL/MIL scenárov 

a ďalších atribútov potrebných pre systém  JEMM.  

MEL/MIL DeWo IV 

J7 GŠ OS SR/ 

podriadené 

súčasti GŠ OS 

SR  

20.8.- 24. 8.2018 

V priestoroch OdST sa uskutočnil MEL/MIL REVISION/VALIDATION 

WORKSHOP IV. (MEL/MIL WS IV.) k cvičeniu „SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018“. 

Úlohou bolo materiálne a technicky skoordinovať prípravu a vykonanie 

MEL/MIL WS IV. k cvičeniu „SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018“ s medzinárodnou 

účasťou. MEL/MIL WS IV. bol vedený formou spoločných brífingov a formou 

práce v určených syndikátoch. Každý syndikát mal stanovené špecifické úlohy 

a zodpovednosti.  
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Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2018 

 

 

Živá simulácia 

 

V roku 2018  bolo v programe inštrumentovaného výcviku plánovaných 28 cvičení. 

V priebehu výcvikového roka bolo 12 zrušených a opätovne bolo na základe mimoriadnych 

požiadaviek OS SR a iných rezortov doplánovaných ďalších 6 cvičení. 

Skutočne bolo vykonaných 22 cvičení. 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 17.1.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

TAKTICKÉ CVIČENIE  

bbz 12.2.-23.2.2018 

V mesiaci február sa uskutočnil výcvik ochrany konvojov. Bol určený pre 

príslušníkov dopravnej roty hlohovského práporu logistiky, ale aj pre ďalšie 

súčasti trenčianskej brigády bojového zabezpečenia. Jeho hlavnou úlohou 

bolo získať, udržať a rozvinúť spôsobilosti pri ochrane logistických konvojov. 

Aby sa vojaci oboznámili s problematikou ochrany konvojov pri rôznych 

incidentoch a situáciách, s ktorými sa môžu pri plnení úloh stretnúť. 

Príslušníci Oddelenia bojovej prípravy OdST participovali na cvičení v úlohe 

O/C, kde zbierali podklady do čiastkového a záverečného AAR. Výcvik sa 

uskutočnil bez MILES 2000.  

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ NR 14.3.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

OPERÁCIA RS-A 

VJVM MT 27.3.-28.3.2018 

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.  

TAKTICKÉ CVIČENIE  

AOS LM 3.4.-5.4.2018 

V rámci predmetu taktická príprava sa v areáli AOS uskutočnilo skupinové 

cvičenie s prechodom k bojovej činnosti pre príslušníkov Dôstojníckeho kurzu 

pre absolventov vysokých škôl. Učebnými úlohami boli – obrana mimo dotyk 

s nepriateľom, útok s úplnou prípravou, pasca a prepad. V tomto skupinovom 

cvičení bol prvýkrát využitý aj systém MILES 2000, podporujúci živú 

simuláciu z CV Lešť. 

TAKTICKÉ CVIČENIE ZVJS 

ZVJS 18.4.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE  

MO SR 18.4.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ PO 25.4.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE  

MO SR 09.- 11.05.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE ZVJS 

ZVJS 16.05.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 
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Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2018 

 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ 

PPÚ BB 29.05. 2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

prTC s BS/MILES 2000 „LIVE SHIELD 2018“ 

1.mb, 12.mpr 28.5.-8.6.2018 

V priestoroch Centra výcviku Lešť sa uskutočnilo certifikačné cvičenie 12. 

mechanizovanej práporovej skupiny  pod názvom „Živý štít 2018“. Cvičenie 

bolo vyvrcholením dlhodobého procesu prípravy.  

„Certifikačné cvičenie je vyvrcholením prípravy jednotiek mechanizovanej 

práporovej skupiny. Je to vlastne vyvrcholením výcviku. Za ten čas prešli 

jednotky postupnými etapami výcviku. Od družstva, cez čatu, rotu až po 

prápor. Každá etapa bola zakončená buď kontrolou zladenosti, alebo 

odbornými taktickými cvičeniami. Manévrové jednotky v týchto etapách 

absolvovali bojové streľby. Samotnému práporovému cvičeniu hodnotenému 

podľa metodiky CREVAL, predchádzal trojtýždňový výcvik na Lešti, počas 

ktorého bola ukončená etapa roty u manévrových jednotiek rotným taktickým 

cvičením s bojovou streľbou a u jednotiek bojového zabezpečenia a bojovej 

podpory odbornými taktickými cvičeniami. Priamo na cvičení sa využili 

prostriedky simulačnej technológie MILES 2000“. 

TAKTICKÉ CVIČENIE ZVJS 

ZVJS 20.06.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

Súťaž policajných jednotiek 

MV SR 27.6.-28.6.2018 

V priestoroch CV Lešť prebehla medzinárodná súťaž špeciálnych policajných 

jednotiek krajín V4, ktorá sa uskutočnila pod záštitou ministra vnútra 

Slovenskej republiky.  Súťaže sa zúčastnilo 10  špeciálnych policajných 

útvarov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky  v piatich 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 

záverečnom vyhodnotení súťaže.  

Taktické cvičenie RHCP Sobrance 

RHCP So 18.7.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

AOS Liptovský Mikuláš 

AOS LM 23.7.-27.7.2018 

V priestoroch CV Lešť prebehol výcvik kadetov z AOS Liptovského 

Mikuláša. Príslušníci OdST zabezpečili vystrojenie a odstrojenie kadetov so 

systémom MILES 2000 a  zbierali a spracovávali materiál z výcviku (foto 

a video),  ktorý slúžil pri záverečnom AAR.  

SLOVAK SHIELD 2018 

GŠ OS SR 17.9.-27.9.2018 

V CV Lešť sa uskutočnilo najväčšie tohtoročné vojenské cvičenie  Slovenský 

štít 2018 (Slovak Shield 2018). Išlo o jedno z najvýznamnejších vojenských 

cvičení v stredoeurópskom priestore, na ktorom sa tento rok zúčastnilo takmer 

1 500 slovenských vojakov. Spôsobilosti si precvičili aj približne 250 vojakov 

štátov Vyšehradskej skupiny, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana 

a Pozemných síl USA  v Európe. 

     Cieľom sérií cvičení v rámci Slovak Shield 2018 bola najmä príprava na 

aktuálne bezpečnostné hrozby. Ozbrojené sily SR si tak spolu so zahraničnými 

partnermi precvičili takticko-operačné spôsobilosti a schopnosti na všetkých 

úrovniach velenia a riadenia, výcvik veliteľstva a štábu 2. mechanizovanej 

brigády, prípravu a výcvik veliteľstva operačného zoskupenia. 
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Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2018 

 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

Taktické cvičenie ZVJS BA 

ZVJS BA 3.10.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

Taktické cvičenie PPÚ BB 

PPÚ BB 23.10.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

Taktické cvičenie ZVJS BA 

ZVJS BA 24.10.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

RTC 11.mpr Martin 

11.mpr MT 12.11.-15.11.2018 

V termíne 12.-15.11.2018 sa uskutočnil výcvik s 11.mpr Martin. Témou 

cvičenia bola „Mechanizovaná čata počas útoku v zastavanom priestore“. 

Cvičiaca jednotka si precvičila samotný presun, prieskum objektu, zaujatie 

SBF a samotné vyčistenie a ovládnutie objektu. Po skončení cvičenia bolo 

spracované AAR a THP, ktoré bolo ponúknuté veliteľovi 11.mpr Martin.   

Taktické cvičenie ZVJS BA 

ZVJS BA 21.11.2018 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

 

3.4 Zdravotnícke zabezpečenie 

Oddelenie odborných ambulancií sa v priebehu roku 2018 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 tiež sa podieľalo na vedecko-výskumnej činnosti.  

Interná ambulancia mimo výkonu pre poisťovne vykonávala aj zdravotné zabezpečenie 

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 poskytovalo zdravotnú starostlivosť formou 

fyzikálnych procedúr a liečebného telocviku pre pacientov v zmluvných poisťovniach. Ďalej 

OddFR poskytlo fyzikálne procedúry a zabezpečilo wellness pre príslušníkov MO SR, MV SR, 

zamestnancov CV Lešť a tiež pre zazmluvnené rezorty (HaZZ, MF SR, MS SR). 

Edukačná a prednášková činnosť zdravotného odboru 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. 

Doktori zdravotníckeho odboru vykonávali 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 
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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 tiež členom skúšobnej komisie určenej pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho 

a magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. Pôsobil tiež ako oponent bakalárskych 

a diplomových prác absolventov v odbore fyzioterapia a vykonával  posudzovanie dizertačných 

prác doktorandského štúdia.  

 

Kontrolná činnosť zdravotného odboru: 

 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 vyšetrenie 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 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. 

Vzdelávanie a školenie zdravotného odboru 

Určení zamestnanci zdravotného odboru sa v priebehu roku 2018 zúčastnili na 

špecializovaných študijných programoch v špecializačných odboroch a to „Špecializačné 

štúdium v odbore fyzioterapia“ a absolvovali kurzy určené pre fyzioterapeutov. Ďalej sa 

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 Oddelenie kontroly – vlastné vnútorné kontroly 

V oblasti výkonu vlastnej vnútornej kontrolnej činnosti CV Lešť bol kladený dôraz na 

preverenie rozpracovania a realizácie úloh po jednotlivých oblastiach činnosti v CV Lešť 

stanovených Plánom HÚZO CV Lešť na rok 2018. Pri plánovaní a vykonávaní vlastnej 

vnútornej kontrolnej činnosti v CV Lešť postupovala kontrolná skupina Oddelenia kontroly CV 

Lešť v zmysle ustanovení zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov, smernice MO SR č. 60/2017 o kontrole, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
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kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, smernice MO SR č. 61/2017 

o finančnej kontrole a interných normatívnych aktov CV Lešť a MO SR (Organizačný 

poriadok, Vnútorný poriadok, Pracovný poriadok a iné). 

Oddelením kontroly CV Lešť bol spracovaný,  riaditeľom CV Lešť schválený a Sekciou 

kontroly MO SR odsúhlasený samostatný Plán kontrolnej činnosti CV Lešť na rok 2018. 

Evidencia vykonaných plánovaných a neplánovaných osobitných vnútorných kontrol CV Lešť 

je vedená v spisovom obale č. CV-92/2018, v ktorom sú uložené nasledovné písomnosti 

z jednotlivých kontrol: poverenie na vykonanie kontroly, oznámenie o vykonaní kontroly, 

program kontroly, záznam z kontroly a protokol z kontroly. Samotný výkon vlastných 

vnútorných kontrol CV Lešť bol realizovaný kontrolnou skupinou oddelenia kontroly CV Lešť 

(zamestnanci poverení výkonom vnútornej kontroly) formou plánovaných osobitných 

vnútorných kontrol. Plán kontrolnej činnosti CV Lešť 2018 bol v priebehu roka aktualizovaný 

z dôvodu organizačných zmien CV Lešť zrealizovaných k 1. februáru 2018.  

Celkom bolo v roku 2018 poverenými zamestnancami oddelenia kontroly CV Lešť 

(kontrolnou skupinou) vykonaných 25 plánovaných osobitných vnútorných kontrol (ďalej len 

„OVK“).  

Z celkového počtu 25 OVK bolo ukončených 20 OVK s výsledkom – bez nedostatkov 

a 5 OVK s výsledkom – kontrolné zistenia v oblasti porušenia interných právnych noriem CV 

Lešť (neexistujúca IPN resp. neaktuálna IPN). Kontrolné zistenia – nedostatky boli kontrolnou 

skupinou CV Lešť prerokované s dotknutými vedúcimi kontrolovaných subjektov, ich 

priamymi nadriadenými a riaditeľom CV Lešť vrátane určenia zodpovedných osôb, vyvodenia 

právnej zodpovednosti, prijatia opatrení s cieľom odstránenia zistených nedostatkov. 

 

3.6 Využitie ubytovacích zariadení 

CV Lešť disponuje v rámci svojej infraštruktúry niekoľkými ubytovacími, stravovacími 

a športovými priestormi a zariadeniami.  

Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach štandardného a poľného typu bolo v roku 2018 

zabezpečené v zmysle plánovaných a doplánovaných požiadaviek výcviku príslušníkov 

rezortov MO SR, MV SR, MF SR, MF SR a zahraničných jednotiek. K ubytovacím kapacitám 

CV Lešť pribudlo ubytovacie zariadenie Táborisko Slávia. Uvedením tohto ubytovacieho 

zariadenia do prevádzky bola zvýšená kapacita lôžok, ako aj komfort ubytovania. Prejavilo sa 

to aj nárastom počtu ubytovaných v roku 2018 (Táborisko Slávia, UB300, UB100,UB60 

Vododrom, UB60 Zábava). 

Počet ubytovaných 2017    -   5267       čo činilo    -   25 318 lôžko dní 

Počet ubytovaných 2018    -   10 904    čo činilo    -   81 427 lôžko dní 
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Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet dní/ 
Počet osôb 

Tábor SLÁVIA 240 6389 

MP VPaZOaM – Stanový tábor SLÁVIA 67 639 

Táborisko BROŽKOV PRAMEŇ 99 1671 

Táborisko RIEČKY 136 1628 

Zábava – UB  60 214 1452 

CV - UB 100 235 1894 

CV - UB 300 247 2194 

Vododrom -UB 60 168 767 

Vododrom - Chata DOLINA 149 - 

Poľné táboriská 5 57 

Ubytovacie zariadenia využívalo                                                                          16 691  osôb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci vonkajších kontrol v roku 2018 bolo z VÚHE MO SR Bratislava vykonaných 

niekoľko kontrol v ubytovacích zariadeniach. Zistené nedostatky neboli závažného charakteru 

a boli odstránené v priebehu roka.  

Okrem bežnej údržby v jednotlivých ubytovacích budovách  bola vykonávaná aj 

vonkajšia údržba týchto priestorov zameraná na udržiavanie poriadku a čistoty. 
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Všetci správcovia ubytovacích zariadení odborne zabezpečili plánované a doplánované 

požiadavky na ubytovanie počas výcviku v roku 2018. 

Prehľad využitia ubytovacích zariadení po zložkách: 
 

Zariadenie Počet osôb % 

GŠ OS SR 2836 17 

PS OS SR 7147 43 

VzS OS SR 342 2 

MO SR 1063 6 

VP 213 1 

CV 301 2 

AOS 371 2 

MV SR 3516 21 

MF SR 62 0,3 

MS SR 95 0,5 

ZAHRANIČIE 424 3 

INÉ  284 2 

MZ SR 37 0,2 

SPOLU 16 691 100 
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4.  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŽITIA PRODUKTOV 

ZA ROK 2018 
 

 

4.1 Výcvik v pôsobnosti Odboru špeciálneho výcviku 

Odbor špeciálneho výcviku riadil svojimi inštruktormi v roku 2018 výcvik 

prostredníctvom špecializovaných kurzov, resp. supervíziou nad výcvikom jednotiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a  ďalších 

rezortov.  

V roku 2018 bolo plánovaných 113 kurzov. Vykonaných bolo 96 kurzov s účasťou 

1263 cvičiacich. 

Okrem plánovaných kurzov organizoval OdŠV v roku 2018 aj nadrezortné súťaže 

v skalnom lezení, horskej cyklistike, bojovej streľbe a tiež 13.ročník súťaže „ŽELEZNÝ 

MUŽ 2018“, ktorých sa zúčastnili súťažiaci z rezortu obrany, ministerstva vnútra a ďalších 

rezortov. 

 

V roku 2018 realizoval Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť tieto kurzy a aktivity: 

 

PREHĽAD VYKONANÝCH KURZOV 

Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

FIGHT ABS 01/18 29.1.-9.2.2018 10 30 

MAUNTAIN WINTER 01/18 15.1.-19.1..2018 5 9 

INF CQB 01/18 22.1.-2.2.2018 10 16 

DEFENSE BEGINER 01/18 15.1.-26.1.2018 10 16 

SERE B 15.1.-18.1.2018 4 6 

FIGHT HOLÉ RUKY 01/18 19.2.-23.2.2018 5 34 

AVALANCHE BASIC 01/1/ 5.2.-9.2.2018 5 20 

SNIPER TAC – GREEN FOX 01/18 19.2.-23.2.2018 5 16 

INF CQB 02/18 12.2.-23.2.2018 10 16 

CQB BREACHING – IMZ 01/18 5.2.-7.2.2018 3 12 

SERE „B“ PS-RSM 01/18 12.2.-16.2.2018 5 13 

SERE „B“ PS-RSM 02/18 19.2.-23.2.2018 5 12 

DEFENSE 01/18 12.2.-16.2.2018 NEREALIZOVANÝ 

DEFENSE ADV 01/18 19.2.-23.2.2018 5 2 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

DEFENSE ADV 02/18 26.2.-2.3.2018 5 2 

HEIGHT WORK 01/18 5.3.-6.3.2018 2 9 

HEIGHT WORK 02/18 8.3.-9.3.2018 2 5 

SNIPER TAC-MORTAR EYES 01/18 26.3.-29.3.2018 4 15 

SHOOTING SOF 01/18 13.3.-23.3.2018 10 10 

COMBAT SHOOTING JUSTICE 01/18 5.3.-9.3.2018 5 11 

CQB INFRA –IMZ  01/18 5.3.-9.3.2018 5 8 

CQB BREACHING –IMZ  02/18 26.3.-28.3.2018 3 12 

HEIGHT WORK –DEFENSE 01/18 21.3.-23.3.2018 NEREALIZOVANÝ 

DEFENSE 02/18 12.3.-16.3.2018 NEREALIZOVANÝ 

DEFENSE 03/18 26.3.-29.3.2018 4 2 

FIGHT ABS 02/18 19.3.-29.3.2018 9 17 

FIGHT SPECIAL/žpr. Sereď 12.3.-16.3.2018 5 9 

FIGHT CVI 01/18 9.4.-27.4.2018 15 17 

ROCK 01/18 16.4.-27.4.2018 10 13 

COUNT FLOOD 01/18 9.4.-13.4.2018 5 25 

COUNT FLOOD 02/18 16.4.-20.4.2018 5 23 

COUNT FLOOD 03/18 23.4.-27.4.2018 5 19 

SNIPER BASIC 01/18 9.4.-13.4.2018 5 10 

SNIPER MOUNT 01/18 16.4.-20.4.2018 5 10 

SHOOTING IMZ 01/18 3.4.-6.4.2018 4 20 

INF CQB 03/18 16.4.-27.4.2018 10 16 

SERE „B“ PS-RSM 03/18 9.4.-13.4.2018 NEREALIZOVANÝ 

DEFENSE 04/18 9.4.-13.4.2018 5 13 

DEFENSE BEGINER 02/18 16.4.-27.4.2018 10 3 

DEFENSE ADV 03/18 16.4.-20.4.2018 5 10 

DEFENSE ADV 04/18 23.4.-27.4.2018 5 10 

SECURITY 01/18 23.4.-25.4.2018 3 8 

SERE „B“ 23.4.-27.4.2018 5 4 

HEIGHT WORK DEFENSE 9.4.-13.4.2018 5 8 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

ROCK 02/18 21.5.-1.6.2018 10 16 

SNIPER BASIC 02/18 14.5.-18.5.2018 NEREALIZOVANÝ 

SNIPER MOUNT 02/18 21.5.-25.5.2018 NEREALIZOVANÝ 

COMBAT SHOOTING INS 01/18 28.5.-22.6.2018 NEREALIZOVANÝ 

SHOOTING IMZ 02/18 2.5.-4.5.2018 3 20 

CQB BREACHING – IMZ 03/18 9.5.-10.5.2018 2 11 

DEFENSE 05/18 14.5.-18.5.2018 5 3 

DEFENSE 06/18 28.5.-1.6.2018 5 9 

DEFENSE ADV 05/18 14.5.-18.5.2018 5 5 

DEFENSE ADV 06/18 28.5.-1.6.2018 5 7 

DEFENSE SPECIAL 9.5.-11.5.2018 3 10 

SECURITY 02/18 9.5.-11.5.2018 3 8 

SERE B 14.5.-18.5.2018 5 9 

6.ročník súťaže v skalnom lezení 15.5.-16.5.2018 2 10 

13.ročník súťaže Železný muž 23.5.-24.5.2018 2 10 

DEFENSE 07/18 18.6.-22.6.2018 5 6 

FIGHT  INS 01/18 11.6.-29.6.2018 NEREALIZOVANÝ 

MOUNTAIN SUMMER 01/18 11.6.-22.6.2018 10 12 

AQUA FROG 01/18 18.6.-22.6.2018 NEREALIZOVANÝ 

AQUA FROG 02/18 25.6.-29.6.2018 5 7 

SNIPER TAC – GREEN FOX 02/18 25.6.-29.6.2018 NEREALIZOVANÝ 

COMBAT SHOOTING BASIC 01/18 11.6.-15.6.2018 5 23 

SURVIVAL 18.6.-29.6.2018 10 7 

DEFENSE  11.6.-15.6.2018 5 8 

DYNAMIC SHOOTING  26.6.-28.6.2018 3 1 

KEMP 2018 22.6.-24.6.2018 3 26 

AQUA ADV 01/18  9.7.-13.7.2018 5 4 

AQUA ADV 02/18 16.7.-20.7.2018 NEREALIZOVANÝ 

AQUA ADV 03/18 23.7.-27.7.2018 NEREALIZOVANÝ 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

SNIPER TAC – MORTAR EYES 02/18 16.7.-20.7.2018 5 15 

COMBAT SHOOTING BASIC 02/18 23.7.-27.7.2018 5 21 

SERE „B“ PS-RSM 04/18 23.7.-27.7.2018 5 13 

DEFENSE 08/18 16.7.-20.7.2018 5 4 

SECURITY 03/18 23.7.-25.7.2018 3 11 

14.ročník súťaže v bojovej streľbe 10.7.-11.7.2018 2 114 

AQUA ADV 04/18  3.9.-7.9.2018 NEREALIZOVANÝ 

HEIGHT WORK MP 01/18 10.9.-13.9.2018 4 5 

SNIPER TAC – GREEN FOX 03/18 10.9.-13.9.2018 4 16 

SHOOTING IMZ 03/18 10.9.-13.9.2018 4 21 

SERE „B“ SOF 05/18 10.9.-13.9.2018 4 9 

DEFENSE 09/18 10.9.-14.9.2018 5 5 

DEFENSE BEGINER 03/18 17.9.-28.9.2018 10 13 

SECURITY 04/18 17.9.-19.9.2018 NEREALIZOVANÝ 

HEIGHT WORK VzS 4.9.-5.9.2018 2 9 

7. ročník súťaže v horskej cyklistike 6.9.2018 1 88 

FIGHT INS 01/18  1.10.-19.10.2018 15 17 

HEIGHT WORK 01/18 15.10.-19.10.2018 5 13 

COMBAT SHOOTING BASIC 03/18 1.10.-5.10.2018 NEREALIZOVANÝ 

SHOOTING SOF 02/18 15.10.-26.10.2018 10 9 

SERE „B“ PS-RSM 06/18 22.10.-26.10.2018 5 9 

DEFENSE 10/18 1.10.-5.10.2018 5 8 

DEFENSE 11/18 15.10.-19.10.2018 5 24 

DEFENSE ADV 07/18 22.10.-26.10.2018 5 20 

SECURITY 04/18 15.10.-17.10.2018 3 8 

SERE „B“ 1.10.-5.10.2018 5 18 

SERE „B“ 8.10.-12.10.2018 5 21 

SERE „B“ 15.10.-19.10.2018 5 15 

SNIPER /Levice 1.10.-5.10.2018 5 42 

SNIPER /Trebišov 8.10.-12.10.2018 5 40 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

DUKLA KEMP 8.10.-10.10.2018 3 20 

FIGHT HOLÉ RUKY 02/18 5.11.-9.11.2018 5 30 

HEIGHT WORK MP 01/18 26.11.-27.11.2018 2 11 

HEIGHT WORK MP 02/18 29.11.-30.11.2018 2 8 

SNIPER TAC – MORTAR EYES 03/18 26.11.-30.11.2018 5 14 

COMBAT SHOOTING BASIC 04/18 19.11.-23.11.2018 NEREALIZOVANÝ 

COMBAT SHOOTING INS 02/18 5.11.-30.11.2018 20 16 

DEFENSE 11/18 5.11.-9.11.2018 5 7 

SECURITY 06/18 26.11.-28.11.2018 3 6 

COMBAT SHOOTING NMI 19.11.-23.11.2018 5 40 

DEFENSE 19.11.-23.11.2018 5 7 

FIGHT INZ 01/18  11.12.-12.12.2018 2 9 

DEFENSE CGB 10.12.-14.12.2018 5 6 

CQB INFRA IMZ 02/18 3.12.-7.12.2018 NEREALIZOVANÝ 

 

4.2 Výcvikové aktivity realizované v CV Lešť 

 

CV Lešť bolo v roku 2018 celoročne využívané jednotkami OS SR a ostatnými 

zložkami MO SR, zložkami bezpečnostného systému SR a jednotkami zahraničných 

partnerov. 

Prehľad najvýznamnejších výcvikových aktivít v roku 2018: 

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

medzinárodné aktivity.) 

 

Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 
Zariadenia 

/ výcvikové, ubytovacie/ 

 ORION I  - CVIČENIE 601ST SFG (CZ)  

601. 

SKSS 

PROSTĚJ

OV, ČR 

26.2.-2.3. 

2018 

       Samostatné cvičenie príslušníkov 601. skupiny 

špeciálnych síl z Prostějova. Počas piatich výcvikových dní 

cvičiaci využívali v denných aj nočných hodinách výcvikové 

Družba JHRBG 

TC-Oremland 

Družba BS 

Val PS 
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zariadenia určené predovšetkým na výcvik CQB a boj 

v zastavaných oblastiach. 

UB – 100 (21) 

 POUČME SA Z MINULOSTI – LEŠŤ 2018 

o.z. Salus 

Vitalis 

12.3.-16.3. 

2018 

      8.ročník medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok. 

Podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Salus Vitalis 

v spolupráci s rezortom obrany sa v tomto roku zameralo na 

organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným postihnutím 

osôb. 

     Súťažilo 40 posádok zo Slovenska a Českej republiky. 

Boli medzi nimi profesionálni záchranári, zástupcovia 

Slovenského červeného kríža, OS SR a študenti z odboru 

urgentná zdravotná starostlivosť zo Slovenska a Čiech. 

Jakub Village STK 

Jakub Building Gun 

TC-Oremland SP1 

Prekážková dráha CISM 

UB – 300 (2) 

T – Slávia (12) 

T - Brožkov prameň (180) 

TOXIC LANCE 2018  

prrchbo 

RV 

Národná 

garda 

štátu 

Indiana 

USA(32) 

AČR 

(35) 

16.3.-26.3. 

2018 

4. ročník medzinárodného cvičenia malých 

multifunkčných jednotiek rchbo, cvičenie nadviazalo na 

spoločný súčinnostný výcvik v rámci dvojstrannej 

spolupráce s Národnou gardou štátu Indiana USA a 

armádou ČR. 

Po úvodnom zladení jednotiek v priestoroch VTC RCHBO 

Zemianke Kostoľany cvičenie prešlo do svojej druhej fázy, 

nasadenie multifunkčnej roty RCHBO v stabilizačnej 

operácii v priestore CV Lešť. 

TC ALPHA 

TC B1,B2 

TC C2,C5 

CVBV 

Vodné cvičisko 

Jakub Village PZK 

Jakub Village DK 

Jakub Village OZ 

Družba BS 

Telocvičňa UB 300 

Posilňovňa UB 300 

T – Slávia (187) 

KOMPLEXNÝ ŠTÁBNY NÁCVIK 12.MPRSK 

12. mprsk 

NR 

8.4.-

13.4.2018 

V rámci prípravy mechanizovanej práporovej skupiny 

(mprsk) bol v priestoroch CV Lešť vykonaný komplexný 

štábny nácvik s podporou počítačovej simulácie (KŠN 

s CAX) Hlavné ciele cvičenia boli zamerané na precvičenie 

veliteľstva a štábu 12.mprsk z vedenia operácií na udržanie 

bezpečnosti a ochrany územnej celistvosti SR v konflikte 

vysokej intenzity, precvičiť  použitie mobilných 

komunikačných a informačných systémov, simulačných 

technológií OdST CV Lešť 

Konštruktívna simulácia 

CAX 

Táborisko Slávia (40) 

Brožkov Prameň (99) 

6. ROČNÍK - MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V SKALNOM LEZENÍ 

OS SR,  

mimorezo

rtné 

ozbrojené 

zložky  

príslušníci 

HaZZ  

HZS  

15.5.-

16.5.2018 

Súťaž zorganizoval Odbor špeciálneho výcviku Centra 

výcviku Lešť. Súťaž bola  určená pre príslušníkov 

ozbrojených síl i mimorezortných ozbrojených zložiek. Na 

Lešti sa zišli zástupcovia vojenských útvarov, príslušníci 

Hasičského záchranného zboru (HaZZ) MV SR a Horských 

záchranných služieb. 

Bralce Via Ferrata  

UB 100 (6 ) 

ŽELEZNÝ MUŽ  
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Prihlásení  
23.5.-

24.5.2018 

Súťaže sa zúčastnila len  desiatka zástupcov rezortov vnútra, 

spravodlivosti a obrany. Súťažilo sa bez rozdielu vekových a 

hmotnostných kategórií a víťazom sa nakoniec po 

absolvovaní 10 disciplín stal nadstrážmajster Juraj Boroth 

z pohotovostného policajného útvaru Prešov. 24-ročný rodák 

z Mlynkov.   

Prekážková dráha CISM,  

Vodné cvičisko,  

Telocvičňa, 

Posilňovňa UB 100 

UB 100 (11) 

CVIČENIE PRÍSLUŠNÍKOV 601. SKUPINY ŠPECIÁLNYCH SÍL Z PROSTĚJOVA 

príslušníci 

601. 

skupiny 

špeciálnyc

h síl z 

Prostějova

. 

7.5.-

18.5.2018 

V dňoch 7. - 18. mája 2018 prebiehalo na Lešti samostatné 

cvičenie príslušníkov 601. skupiny špeciálnych síl z 

Prostějova. Počas dvoch týždňov cvičiaci využívali v 

denných aj nočných hodinách výcvikové zariadenia určené 

predovšetkým na výcvik CQB a boj v zastavaných oblastiach 

s použitím cvičnej aj ostrej munície. Toto cvičenie bolo 

jednou z hlavných úloh prípravy českých špeciálnych síl do 

ďalšej rotácie operácie Resolute Support v Afganistane. 

Jakub Village, 

Družba JHRBG-TSS,  

TC – Oremland, 

Oremland Kishlak – TBO, 

CQB House, Breaching,  

Telocvična UB 300,  

Posilňovňa UB 300,  

Družba – Bariérová 

strelnica,  

Jakub Building Gun,  

CTaM – Stála trhacia 

jama 

Tábor Slávia (46) 

CERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 12. MECHANIZOVANEJ PRÁPOROVEJ SKUPINY  ŽIVÝ ŠTÍT 2018 

12. mpr 

NR 

13. mpr 

LV  

prrchbo 

RV 

shdo MI  

pr ISTAR 

PO 

žpr. Sereď 

plrb NR 

prlog HC 

CIMIC 

a PS 

ZOPS 

ÚHL  

5.6.-

7.6.2018 Cvičenie bolo vyvrcholením dlhodobého procesu prípravy. 

síl.  

Živý štít 2018  na Lešti  preveril pripravenosť a spôsobilosť 

12. mechanizovanej práporovej skupiny v rámci operácii 

vysokej intenzity na taktickej úrovni, schopnosť plánovať 

operácie a veliť jednotkám práporovej skupiny, súčinnosť 

jednotlivých zložiek skupiny počas prípravy vedenia rôznych 

bojových činností. Zároveň cvičenie preverilo a zdokonalilo 

jednotky z plánovania a uskutočňovania palebnej podpory, 

ale aj v monitorovaní radiačnej a chemickej situácie, z 

uskutočňovania čiastočnej a úplnej dekontaminácie. A 

neposlednom rade preverilo schopnosť rozdeľovania cieľov 

a riadenia paľby veliteľmi jednotiek, efektivitu používania 

zbraní a bojovej techniky. 

TC A1-A6, B1-B2, C1-

C5,  

Komunikácie v sektore 

13,  

SBV,  

CVBV,  

Oremland,  

Živá simulácia  

Tábor Slávia (550) 

Brožkov Prameň (238) 

UB 60 Vododrom (38) 

Stanový tábor Slávia (220) 

Táborisko Riečky (167) 

KEMP 2018 

študenti  
22.6.-

24.6.2018 

V dňoch od  22. - 24. júna sa konal  Kemp 2018, ktorý bol 

bola hlavnou cenou pre najlepších študentov. Študenti sa  

zdokonalili v topografii, zdravotnej i spojovacej príprave. 

Inštruktori ich naučili základy sebaobrany a taktického 

presunu. Stredoškoláci si vyskúšali aj prekonávanie prekážok 

a absolvovali základy protichemickej ochrany. Zážitkom bol 

pre nich nočný výcvik, či ubytovanie v stanovom tábore, 

vojenská strava pod cvičnými skalami Bralce z vojenského 

jedálenského náradia. 

Prekážková dráha CISM,  

Val Pechotnej strelnice,  

Jakub Climbing,  

Bralce Via Ferrata,  

TC-Oremland  

Stanový tábor Slávia (31) 
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XIV. ROČNÍK SÚŤAŽE V BOJOVEJ STREĽBE CV LEŠŤ 2018 

OS SR,  

mimorezo

rtné 

ozbrojené 

zložky  

 

10.-

11.7.2018 

V dňoch 10. – 11. júla 2018 sa uskutočnil v CV Lešť v poradí 

už XIV. ročník súťaže v bojovej streľbe dvojčlenných 

družstiev ozbrojených zložiek SR a pozvaných hostí. 

Súťaže, ktorú pripravovali streleckí inštruktori OdŠV sa 

zúčastnilo  57 dvojčlenných družstiev.  

Tento ročník bolo pripravených celkovo 14 streleckých 

situácií, ktoré sa strieľali dva dni. Súťažilo sa v štyroch 

kategóriách – MAKAROV a LUGER určenej pre družstvá 

z rezortov MO SR a MV SR. Ďalšou bola kategória OPEN, 

kde súťažili pozvaní hostia mimo rezortu. Štvrtou bola 

kategória - najlepší jednotlivec. 

Absolútnym víťazom z ozbrojených zložiek bez rozdielu sa 

stala tretí krát po sebe dvojica z 5.pŠU. Putovný pohár 

riaditeľa CV Lešť tak vďaka dvojici rtm. MYŠIAK a rtm. 

KNIŽKA už navždy zostáva v Žiline. 

SBV,  

Val SBV,  

Val PS,  

Jakub Village, 

Družba BS, 

Bralce Via Ferrata, 

OL-KISCHLAK-SPS, 

Telocvičňa UB 100,  

učebňa 205 

UB 100 (51) 

UB 300 (62) 

5. Medzinárodné cvičenie VzS MACE XIX 2018 

VzS  OS 

SR ZV 

9.-

27.7.2018 

V termíne od 9. do 27. júla 2018 prebiehalo cvičenie 

vzdušných síl MACE XIX.  

Cieľom cvičenia bol výcvik obslúh systémov PVO S-300 vo 

výzbroji vzdušných síl OS SR v komplexnom prostredí pri 

použití rôznych druhov elektronického rušenia a taktík 

prekonávania PVO leteckými prostriedkami.  Plnenie 

jednotlivých úloh vyžadovalo dôslednú prípravu obslúh, 

technického personálu, technickú spôsobilosť prostriedkov 

PVO, riadiacich letovej činnosti, účasť leteckých 

prostriedkov z rôznych krajín, ako aj kvalitné logistické 

zabezpečenie celého cvičenia.  

SúS, 

SBVC 

Tábor Slávia (38) 

UB 300 (3) 

Chata Dolina (5) 

SLOVENSKÍ A ČESKÍ KADETI NA LEŠTI 

AOS L.M. 

Univerzita 

obrany 

Brno 

15.7.-

1.8.2018 

Kadeti Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 

a Univerzity obrany v Brne absolvovali v priestoroch Centra 

výcviku Lešť poľný výcvik. Celkovo 152 študentov si v praxi 

precvičilo vedomosti z oblasti taktickej, streleckej, ženijnej, 

ako aj topografickej prípravy. 

Výcvik na Lešti absolvovalo 142 kadetov Akadémie 

ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a 10 

kadetov z Univerzity obrany v Brne. Praktické cvičenia sú 

súčasťou vojenského programu kadetov, ktorý prebieha 

súčasne s vybraným študijným programom a zároveň je 

podmienkou pre úspešné absolvovanie vysokoškolského 

štúdia. 

TC A1-A6, 

TC B1,B2,  

TC C2,C5,  

SBV 

Táborisko Brožkov 

Prameň (185) 

Tábor Slávia (8) 

KURZ EOD V NOVÁKOCH A NA LEŠTI 

 

EOD a 

RCHBO 

 

20.-31.8. 

2018 

 

Národné centrum EOD a RCHBO v Novákoch organizovalo 

premiérovo kurz špecialistov EOD na odstraňovanie 

improvizovaných výbušných zariadení pre príslušníkov OS 

SR.  

Teoretická časť kurzu sa uskutočnila v priestoroch 

Národného centra EOD a RCHBO v Novákoch. Praktická 

časť kurzu následne pokračovala  v Centre výcviku Lešť, kde 

sa uskutočnila aj praktická časť záverečnej skúšky. 

CTaM – Stála trhacia 

jama,  

Cvičisko trhania,  

TC Oremland, TC C4  

Tábor Slávia (22) 
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7. ROČNÍK SÚŤAŽE V HORSKEJ CYKLISTIKE MTB - CROSS-COUNTRY 

MO SR,  

mimorezo

rtné 

ozbrojené 

zložky  

 

6.9.2018 

Dňa 6. septembra 2018 sa vo Výcvikovom priestore 

Vojenského obvodu Lešť konal 7. ročník súťaže MO SR v 

horskej cyklistike MTB - CROSS-COUNTRY. Súťaž, tak 

ako každý rok, zorganizovali príslušníci Odboru špeciálneho 

výcviku Centra výcviku Lešť a celkovo sa jej zúčastnilo 88 

súťažiacich z útvarov a zariadení MO SR a ostatných 

rezortov. 

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. 

  

UB 100 (14 ) 

SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018 

OS SR 

Štáty 

Vyšehrads

kej 

skupiny, 

Národná 

garda 

štátu 

Indiana 

/USA/ 

PS USA v 

Európe 

10.-

28.9.2018 

Išlo o jedno z najvýznamnejších vojenských cvičení v 

stredoeurópskom priestore, na ktorom sa tento rok zúčastnilo 

takmer 1 500 slovenských vojakov. Spôsobilosti si 

precvičovalo aj približne 250 vojakov štátov Vyšehradskej 

skupiny, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana 

a Pozemných síl USA v Európe. 

     Cieľom série cvičení v rámci Slovak Shield 2018 bola 

najmä príprava na aktuálne bezpečnostné hrozby. Ozbrojené 

sily SR si tak spolu so zahraničnými partnermi precvičili 

takticko-operačné spôsobilosti a schopnosti na všetkých 

úrovniach velenia a riadenia, výcvik veliteľstva a štábu 2. 

mechanizovanej brigády, prípravu a výcvik veliteľstva 

operačného zoskupenia, ako aj na prípravu a výcvik 

veliteľstva vzdušného komponentu.  

TC A1-A6,  

TC B1, B2, TC C1-C5, 

komunikácie a priestory 

v sektore 13, 

TC Oremland,  

Telocvičňa UB 100, 

Posilňovňa UB 100, 

Telocvičňa UB 300, 

Posilňovňa UB 300,  

Živá, konštruktívna 

simulácia 

Tábor Slávia (594) 

Stanový Tábor (157) 

Brožkov Prameň (133) 

Táborisko Riečky (146) 

UB 60 Zábava (28) 

UB 100 (65) 

UB 300 (32) 

Vododrom UB 60 (62) 

Chata Dolina (6) 

PRÍPRAVA A EDUKÁCIA MEDICÍNA KATASTROF A HROMADNÝCH NEŠŤASTÍ 

Salus 

Vitalis – 

o.z. 

1.10.-

3.10.2018 

Cvičenie bolo zamerané na prípravu na IX. ročník 

medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže záchranných 

posádok „LEŠŤ 2019“. 

JV PZK VT 08 

JV OZ 01  

T-Brožkov Prameň (70) 

ORION 3/2018 

601.skss 

Prostejov 

(CZ) 

12.11.-

23.11. 2018 
Samostatný výcvik českej jednotky. 

Družba – JHRBG – TSS  

JHRBG – OS 

Družba – BS 

Kishlak – CQB House 

Kishlak – TBO 

JV STK VT 02 A,B,C  

TC- Oremland MOUT 

T-Slávia (48) 

CQB WARRIOR 2/2018 

VV –VA 

Vyškov 

(CZ) 

26.11.-

30.11.2018 

Samostatný výcvik príslušníkov VV –VA Vyškov. 

Cieľom bolo naučiť inštruktorov boju v zastavaných 

priestoroch pri cvičení s bojovou streľbou. 

Družba – JHRBG – TSS    

Družba – BS 

Kishlak – CQB House 

Kishlak – TBO 

JV STK VT 02 C  

UB 100 (8) 
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GREEN BIRD 2018 

 VV –VA 

Vyškov 

(CZ) 

26.11.-

30.11.2018 

Samostatný výcvik príslušníkov VV –VA Vyškov. 

Cieľom bolo naučiť inštruktorov boju v zastavaných 

priestoroch pri cvičení s bojovou streľbou. 

Družba – JHRBG – TSS    

Družba – BS 

Kishlak – CQB House 

Kishlak – TBO 

JV STK VT 02 C  

UB 100 (8) 

SAMSON 2018 

5. pŠU 

ZA 

3.12.-

5.12.2018 

Vyvrcholenie certifikácie, organizovanej v súčinnosti 

s Odborom Síl špeciálneho určenia Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalšími zložkami 

ozbrojených síl, prevažne 4. decembra v Centre výcviku 

Lešť. 

TC – C2 

JV DK VT 12 

JV DK VT 12,4 

JV DK VT 12,5 

Družba – JHRBG – TSS    

Družba – BS 

TC- Oremland MOUT 

Kishlak – CQB House 

Kishlak – TBO 

UB 100 (42) 

UB 300 (2) 
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5.  VEREJNÝ  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 
 

5.1  Správa majetku štátu 

Odbor správy majetku štátu (OdSMŠ) zodpovedal v roku 2018 za výkon správy 

a evidenciu 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. 

5.2   Náklady na prevádzku v roku 2018  

 

Náklady na prevádzku v roku  2018 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. 

5.2.1 Prehľad po ekonomických kategóriách 

 

Záväzné ukazovatele rozpočtu boli naplnené a čerpané v ekonomickej kategórii 610 na 

100%, v kategórii 620 bolo čerpanie 100 %, v kategórii 630 bolo čerpanie na úrovni 99,99 %  

v kategórii 640 bolo čerpanie 100 %  a 710 na 99,94%. 

 

Finančná 

položka 

Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 
Čerpanie k 31.12.2018 v € Plnenie v % 

 

600 9 705 687,00 €            10 583 239,00 €  10 582 268,15 €  99,99  

610   3 907 558,00 €                4 334 791,00 €  4 334 790,65 €  100  

620   1 687 306,00 €                  1 576 685,00 €         1 576 684,95 €  100  

630   3 746 244,00 €             4 317 451,00 €      4 316 843,91 €  99,99  

640     364 579,00 €                   354 312,00 €          354 308,64 €  100  

710 401 420,00 € 1 161 188,00 € 1 160 518,09 € 99,94  
 

 

Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 4.334,8 tis. €  

Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2018)  361,2 osôb, 

z toho  64,6  profesionálnych vojakov a 296,6 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

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

pracovným úväzkom. 
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Kategória 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní – 1.576,7 tis. €  

Pri hradení poistného bolo rozhodujúcou položkou poistenie do sociálnej poisťovne 

a zdravotných poisťovní zamestnancov. 

Kategória 630 – tovary a ďalšie služby – čerpanie celkom 4.316,8  tis. €  

 

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

• 631 Cestovné výdavky         35.196,- € 

• 632 Energia, voda a komunikácie      749.766,- € 

• 633 Materiál a služby     1.227.897,- € 

• 634 Dopravné         219.780,- € 

• 635 Rutinná a štandardná údržba   1.102.015,- € 

• 636 Nájomné za prenájom          1.724,- € 

• 637 Ostatné tovary a služby       980.446,- € 

 

Kategória 640 – Bežné transfery   celkom 354,3 tis. € 

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

odstupné, odchodné a stabilizačný príspevok. 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky celkom 1.160,5  tis. € 

Investičné akcie a výzbroj  

 

5.2.2 Porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami 

 

Podľa kategórií:  

Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu po jednotlivých kategóriách.  

 

 
  

Ekonomic. 

kategória 

Druh 

výdavku 

rok 2018 

v tis. € 
Index 

rok 2017 

v tis. € 
Index 

rok 2016 

v tis. € 
Index 

610 Mzdy a platy 4.334,8 112 3.859,9 105 3.667,9 105 

620 Poistné 1.576,7 110 1.420,7 104 1.362,4 105 

630 
Tovary a ďalšie 

služby 
4.316, 8 95 4.538,7 123 3.688,5 42 

640 Bežné transfery 354, 3 122 288,0 99 292,3 95 

700 
Kapitálové 

výdavky celkom 
1.160,5 5 21.633,2 120 17.990,9 120 

Výdavky celkom 11.743,1 37 31.740,5 118 27.002,0  181 
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Podľa položiek: 

 

Jednotlivé oblasti rozpočtu sú vyrovnané a došlo aj k 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. 
 

Príjmy k 31.12.2018 

Fin. Schválený Plnenie v % Úpravený Plnenie v % Skutočnosť 

položka rozpočet v € k schválenému rozpočet v € k upravenému príjmy v € 

200 280 000 € 177,76 % 280 000,00 € 177,76 % 497 740,73 € 

222                  0 €     0,0 %                          0,00 €     0,0 % 138,75 € 

223  250 000,00 € 161,35 % 250 000,00 € 161,35 % 403 367,48 € 

223001 100 000,00 € 144,91 % 100 000,00 € 144,91 % 144 907,48 € 

223003 150 000,00 € 172,31 % 150 000,00 € 172,31 % 258 460,00 € 

292     30 000,00 €   112,58 % 30 000,00 € 112,58 % 33 774,50 € 

   

Druh výdavku Položka 
rok 2018 

v tis. € 
Index 

rok 2017 

v tis. € 
Index 

rok 2016 

v tis. € 
Index 

Cestovné 631 35,2 96 36,4 88,6 41,1 85 

Energie a  voda 632 749,7 111 674,2 99,3 678,9 112 

Materiál a služby 633 1.227,9 70 1.756,3 139,4 1.260,1 108 

Dopravné 634 219,8 89 246,5 114,4 215,5 81 

Údržba 635 1.102,0 96 1.145,6 155,4 737,1 51 

Prenájom 636 1,7 37 4,6 92,0 5 73 

Služby 637 980,4 145 674,9 89,9 750,6 108 

Transfery 642 354,3 123 288,0 98,5 292,3 113 

Kapitál. výdavky 710 1.160,5 5 21.633,2 120,2 17.990,9 237 

Celkom: 5828,5 22 26.459,7 98,0 27.002 162 
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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 2018 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 31.12.2018 bol 

skutočný počet 363 osôb, z toho 66 profesionálnych vojakov a 297 zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.  

 

6.2   Organizačná štruktúra k 01.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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

Lešť. Do vyššej vojenskej hodnosti boli v roku 2018 povýšení 26 profesionálni vojaci.  

Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2018 
Počet osôb 

Kurz obsluhy vrtuľníkového trenažéra Jakub Koloseum a Jakub Building 

Gun 
5 

Školenie revíznych technikov, elektrotechnikov, energetikov 3 

Kurz obsluhy stavebných strojov, krovinorezu, reťazovej motorovej píly...  45 

Seminár k zákonu o smš a zákonu o pohľadávkach štátu v praxi 4 

Kurzy strelectva – inštruktor streľby, odborné kurzy  10 

Kurz inštruktor horolezectva, skalného lezenia 1 

Kurz inštruktora pohybu v lavínovom teréne a lavínovej záchrany  2 

Seminár – Zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce 1 

Využívanie softvéru ODIS 5 

Školenie – prechod na plnú elektonizáciu verejného obstarávania 5 

Školenie k novelizácii zákona o verejnom obstarávaní 5 

Zdravotnícke konferencie  7 

Kurz SpiraldynamikBasic Med 1 

Kurz metódy Ľ. Mojžišovej časti B 1 

Jógové pozície v praxi fyzioterapeura 9 

Legislatívne zmeny v mzdovej účtarni 3 

 

 
 
6.4  Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2018 

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

1 102 161 3 9 82 5 

 

   Veková štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2018 

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

0 14 83 131 106 29 
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Priemerné hrubá mzda  

 

Rok 2018 /€/ 2017 /€/ 2016 /€/ 

PrV 1757,62 1499 1466 

Zamestnanci 835,10 734 695 

 

V CV Lešť bol v roku 2018 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 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.  

 

V roku 2018 boli spracované a vydané nové tabuľky počtov CV Lešť.  
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7.  HODNOTENIE A ANALÝZA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU 

 

Poskytovaním výcvikových zariadení, ako aj zabezpečovaním odborných kurzov a školení 

podľa požiadaviek jednotiek OS SR, zložiek MO SR a ďalších rezortov pomohlo CV Lešť aj 

v roku 2018 napĺňať ciele Programového vyhlásenia vlády SR o zvýšení intenzity výcviku 

ozbrojených síl, ich účasti  na cvičeniach so zameraním na obranu štátu, ako aj v skvalitňovaní 

spoločnej prípravy bezpečnostných a záchranných zložiek. 

 

CV Lešť ako centrum protiteroristického a záchranárskeho výcviku s medzinárodným 

významom počas roka 2018 komplexne spolupracovalo s ozbrojenými zložkami členských 

štátov NATO a EÚ, čím pomohlo zabezpečiť kontinuálne plnenie spojeneckých a ďalších 

medzinárodných záväzkov v oblasti obrany.  

So zreteľom na posilnenie proeurópskeho a proatlantického smerovania poskytlo svoje 

kapacity a odborný personál k všestrannej príprave vojakov OS SR do prostredia domáceho 

i medzinárodného krízového manažmentu.  

 

Za účelom zvyšovania vlastenectva a branného povedomia občanov, ako aj 

zatraktívnenia profesionálnej vojenskej služby, CV Lešť zorganizovalo v spolupráci s OS SR 

aktivitu KEMP 2018 pre študentov stredných škôl, ktorí mali možnosť stať sa na 48 hodín 

vojakmi. 
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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. 

 

Verejný odpočet za rok 2018 sa uskutoční dňa 27. mája 2019 o 09:30 hod. v brífingovej 

miestnosti Riaditeľstva CV Lešť, UB 300. 

 

V Lešti, 22. mája 2019 

 

        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 
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9.  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 

 

  

 


