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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 

zástupca riaditeľa 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (poverený výkonom funkcie  - do 31. 5. 2019) 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (vo funkcii od 1. 6. 2019) 

právnik 

- npor. Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ 

vedúci oddelenia kontroly 

- JUDr. Pavel BELLA, PhD. 

vedúci skupiny personálneho manažmentu 

- Ing. Gabriela KUREKOVÁ 

vedúci organizačného oddelenia 

- PhDr. Peter TISCHLER 
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riaditeľ správy manažmentu 

- pplk. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD. (vo funkcii do 1. 6. 2019) 

- funkcia neobsadená (od 1. 6. 2019) 

riaditeľ odboru vnútorného riadenia 

- mjr. Ing. Peter BARAN 

vedúci ekonomického oddelenia 

- kpt. Ing. Ján LUKÁČ 

riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany 

- Ing. Eduard DOLNÝ 

riaditeľ odboru simulačných technológií  

- mjr. Ing. Matej TALIAN 

riaditeľ odboru špeciálneho výcviku 

- mjr. Ing. Juraj ANTOL 

riaditeľ odboru podpory výcviku 

- mjr. Ing. Milan ŽIGMUND 

riaditeľ Zdravotného odboru 

- MUDr. Milan DZAMKO 

riaditeľ správy logistiky 

- Ing. Ján RAUSA 

riaditeľ odboru správy majetku štátu 

- Ing. František BETKA 

riaditeľ odboru logistickej podpory 

- mjr. Ing. Mária LIŠANÍKOVÁ 

vedúci oddelenia 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 2019 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 2019 

Z hľadiska skvalitňovania výcviku a zvyšovania využiteľnosti kapacít plnilo CV Lešť 

v roku 2019 nasledujúce opatrenia: 

Rekonštrukcia ČOV (HT Oremov Laz) 

Z dôvodu zabezpečenia prevádzky ubytovacích a administratívnych objektov je potrebná 

komplexná rekonštrukcia ČOV. V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia 

(ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie v hodnote 55.308 €. Finančné prostriedky vo výške 

408.456 € určené na realizáciu boli viazané a presunuté na rok 2019. V roku 2019 na základe 

stanovísk dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu, bolo potrebné dopracovať PD pre 

realizáciu stavby v hodnote 59.880 €. Z realizačnej PD vyplynuli rozpočtové náklady na 

rekonštrukciu vo výške 1.150.000 €. Nakoľko CV Lešť nemalo v rozpočte na uvedenú akciu 

zabezpečené potrebné finančné prostriedky, nebolo možné v roku 2019 vyhlásiť verejné 

obstarávanie na výber zhotoviteľa prác. Finančné prostriedky vo výške 348.456 € boli 

presunuté do roku 2020. CV Lešť má v rozpočte na rok 2020 pridelené potrebné finančné 

prostriedky na rekonštrukciu ČOV. Po udelení súhlasu MF SR na začatie obstarávania stavby, 

bude zabezpečený proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa rekonštrukcie ČOV. 
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Technologický proces čistenia splaškových odpadových vôd a celkový technický stav 

ČOV HT Oremov laz je zastaraný a nevyhovujúci podľa súčasných platných noriem a platnej 

legislatívy. Proces čistenia už nevyhovuje súčasnej hydraulickej a látkovej záťaži privádzanej 

na ČOV. Aktuálne je prevádzka ČOV povolená na základe výnimky OÚŽP Zvolen, udelenej 

do januára 2021. Po tomto termíne môže dôjsť k odstaveniu ČOV z prevádzky a tým k uzavretiu 

80-85% prevádzkovaných zariadení. Pre zabezpečenie rekonštrukcie bola vypracovaná 

projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie, realizácia je plánovaná v roku 2020. 

Rekonštrukcia strelnice Kamenný Vrch 

Jedná sa o dobudovanie strelnice v zmysle predpisov Vševojsk-4-2 za účelom streľby 

v nočných podmienkach, inovovania mobilných terčových zariadení, s možnosťou rozšírenia 

manévru pre bojovú streľbu z tankov a BVP ako aj vybudovanie stáleho obranného rajónu 

mechanizovaného práporu. V auguste 2018 bol spracovaný stavebný zámer rekonštrukcie 

strelnice Kamenný vrch v hodnote 9.960 €, ktorý mal slúžiť ako podklad pre verejné 

obstarávanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Po jeho schválení a vyčlenení 

finančných prostriedkov prebehne proces prípravy projektovej dokumentácie a následná 

realizácia. 

Z dôvodu viazania finančných prostriedkov zo strany MO SR v roku 2019 boli pridelené 

prostriedky na túto investičnú akciu poskytnuté ako voľné zdroje. 

Rekonštrukcia hádzaliska ručných granátov 

V roku 2018 bola vypracovaná PD v hodnote 3.120 €. Stavebné povolenie bolo vydané 

v mesiaci december 2018. Finančné prostriedky vo výške 93.116 € boli viazané a presunuté na 

rok 2019. V septembri 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa 

rekonštrukcie. Na základe rozhodnutia ministra obrany budú zemné práce rekonštrukcie 

zabezpečované ženijnými prostriedkami OS SR. 

Z dôvodu viazania finančných prostriedkov MO SR, bolo uvedené verejné obstarávanie 

zrušené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pridelené finančné prostriedky boli 

poskytnuté ako voľné zdroje.      

Vybudovanie taktického cvičiska Oremland 

Ide o dobudovanie komplexného strelecko-taktického trenažéra, určeného 

k metodickému vyučovaniu a k praktickému precvičeniu streleckých a taktických zručností 

jednotlivca a malej taktickej jednotky do stupňa družstvo, počas vedenia boja v uzavretých 

priestoroch. Ministrom obrany bola schválená informačná správa k budovaniu III. etapy 

cvičiska OREMLAND, s podmienkou vypracovania koncepcie dlhodobého rozvoja a výstavby 

CV Lešť do r. 2030. Na základe spracovanej štúdie realizovateľnosti sú predpokladané 

rozpočtové náklady na výstavbu cvičiska v sume cca 5,71 mil. Euro. K projektu je vypracovaný 

stavebný zámer. Po jeho schválení a vyčlenení finančných prostriedkov prebehne proces 

prípravy projektovej dokumentácie a následná realizácia. 

Z dôvodu viazania finančných prostriedkov zo strany MO SR v roku 2019 boli pridelené 

prostriedky na túto investičnú akciu poskytnuté ako voľné zdroje. 
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Vybudovanie trafostanice HT Oremov Laz 

Na uvedenú akciu bolo v roku 2019 pridelených 194.000 €. Po udelení súhlasu správcu 

rozpočtovej kapitoly MO SR na začatie obstarávania stavby, boli zrealizované verejné 

obstarávania na zhotovenie PD pre stavebné povolenie s dopracovaním pre realizáciu ako aj 

výber zhotoviteľa stavby. Aktuálne prebieha realizácia prác s ukončením v mesiaci máj 2020. 

Finančné prostriedky vo výške 27.998 € boli vyčerpané v roku 2019 a zvyšné finančné 

prostriedky vo výške 166.000 € boli presunuté do roku 2020. 

V oblasti modernizácie výzbroje boli realizované nasledujúce opatrenia 

Z prideleného finančného limitu na rok 2019 vo výške 247.260 € boli obstarané: 

 Nákladný automobil –valník 197.260 € (KZ č. Z201915998 Z)-1 ks, dodané 

11/2019 

 Brokovnice (5 ks) a pištole (20 ks) v hodnote 14.923,32 € (KZ č.CV-38-

31/2019), dodané 9/2019 

 Ostreľovacia puška v hodnote 10.180 € (KZ č.CV-38-32/2019)-1 ks, dodané 

7/2019 

 Útočné pušky v hodnote 20.736 € (KZ CV-38-35/2019)-6 ks, dodané 12/2019 

 Prístroj na nočné videnie 4.090€ -1 ks, dodané 12/2019. 

 

2.2 Rozvoj v roku 2020 

V rámci krátkodobého a strednodobého rozvoja bude CV Lešť pokračovať 

v modernizácii a rekonštrukcii výcvikovej a ostatnej infraštruktúry v súlade s Uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 462 a Analýzou stavu výcvikových priestorov a posádkových 

výcvikových zariadení ozbrojených síl SR, ktorá definuje požiadavky a potreby zabezpečenia 

plnohodnotného výcviku veliteľov, štábov a jednotiek na prípravu na plnenie úloh v rámci 

komplexného operačného prostredia. 

2.3 Plánovaná modernizácia na roky 2021 – 2026 

 

Výcvikové zariadenia 

 

Koncepčný rozvoj výcvikových zariadení musí smerovať k vytvoreniu kvalitného 

výcvikového prostredia pre prípravu Ozbrojených síl SR, ozbrojených zborov, spravodajských 

služieb, záchranných zborov, alebo záchranných služieb (ďalej len „ozbrojené a záchranné 

zložky“) a pre príslušníkov zahraničných ozbrojených a bezpečnostných zložiek na plnenie 

úloh v rámci neustále sa meniaceho bezpečnostného prostredia. Bez nevyhnutnej modernizácie 

výcvikových zariadení, ako podmienky zabezpečenia plnohodnotného výcviku, nebudú 

jednotlivé zložky v dlhodobom horizonte schopné plniť úlohy v súlade s plánmi ich použitia.  

Hlavnými dôvodmi dobudovania, modernizácie a ďalšieho rozvoja CV Lešť v oblasti 

výcviku a služieb s tým spojených je zabezpečenie vysokej úrovne technických a funkčných 

spôsobilostí zariadení. Nároky na akcieschopnosť vyššie uvedených zložiek vedú 

k požiadavkám na vyššiu univerzálnosť výcviku vrátane súčinnostného výcviku zložiek 
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jednotlivých ministerstiev. Stupňujúce sa zmeny v charaktere reálnej zásahovej a výcvikovej 

záťaže kladú aj zvýšené požiadavky na jednotlivca a organické jednotky. 

Výcvikové zariadenia CV Lešť v súčasnosti neposkytujú dostatočné kvantitatívne 

a kvalitatívne zázemie pre komplexné zabezpečenie výcvikových potrieb. Výcvik je čiastočne 

obmedzený z dôvodu ich predchádzajúceho nedobudovania, prípadne už zhoršeného 

technického stavu, zastaraného vybavenia, bezpečnostných a iných obmedzení. 

Návrh modernizácie z hľadiska výcvikových potrieb prezentuje zámer modernizovať 

a doplniť súčasný výcvikový komplex o doposiaľ nedobudované a nové výcvikovo i technicky 

progresívne zariadenia, ktoré vyplývajú zo súčasných a očakávaných podnetov praxe, sú 

používané v zahraničí a požadované ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými 

zložkami a inými špecialistami.  

Návrhy boli posúdené nadrezortnou pracovnou komisiou riaditeľa CV Lešť na rozšírenie 

využiteľnosti potenciálu CV Lešť s cieľom vytvoriť spoločný návrh opatrení.  

Cieľom navrhnutých opatrení je: 

a) zabezpečiť vysokú úroveň technických a funkčných spôsobilostí a prevádzkovej 

bezpečnosti pri narastajúcom výcvikovom zaťažení, 

b) predchádzať vážnejším technickým poruchám a dlhodobému vyradeniu prostriedkov 

z výcviku, 

c) rozšírenie obsahu  a rozsahu výcviku jednotlivých zložiek v súlade s aktuálnymi 

a perspektívnymi požiadavkami užívateľských subjektov SR a zahraničných 

partnerov,  

d) zníženie prevádzkových nákladov systematickou údržbou. 

Návrh opatrení k zvýšeniu technickej a funkčnej spôsobilosti existujúcich výcvikových 

zariadení sa vzťahuje k týmto zariadeniam a úkonom na nich vykonávaných: 

a) strelecká hala AUTO-MOTO, 

b) pešie strelecké haly A, B, C, 

c) taktický strelecký trenažér JAKUB BUILDING GUN, 

d) takticko strelecký trenažér – výšková budova JAKUB HIGH RISE BUILDING 

GUN, 

e) vrtuľníkový výsadkový trenažér – JAKUB KOLOSEUM, 

f) lezecký trenažér – JAKUB CLIMBING, 

g) vykonávanie technických prehliadok balistických časti výcvikových zariadení. 

 

K návrhu modernizácie a rekonštrukcie existujúcich výcvikových zariadení boli 

stanovené nasledujúce požiadavky: 

a) v prvom poradí modernizovať hlavné strelnice a cvičiská,  

b) zaviesť jednotnú technológiu terčových manévrov (jednotný typ zdvíhacieho 

terčového zariadenia) čím sa dosiahne jednoduchšia údržba, obsluha, opravy a tým 

bude zabezpečená vyššia štandardizácia výcviku,  
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c) výcvikové zariadenia vybaviť stacionárnym a mobilným monitorovacím systémom 

za účelom kontroly, sledovania a vyhodnocovania výcviku pričom sa dosiahne 

redukovanie  strážnych stanovísk počas výcviku,  

d) výcvikové zariadenia rekonštruovať a budovať tak, aby spĺňali požiadavky NATO 

na bezpečnosť v zmysle STANAG 2240, 2401, 2402, 2921, 3606 z dôvodu 

unifikácie a zabezpečenia interoperability v prípade poskytnutia zahraničným 

jednotkám, alebo v rámci vykonávania spoločného výcviku s jednotkami 

zahraničných partnerov NATO/EU/PFP alebo na základe bilaterálnych dohôd. 

Návrh modernizácie a rekonštrukcie existujúcich výcvikových zariadení pokrýva 

výcvikové zariadenia: 

a) strelnicu bojových vozidiel – SBV, 

b) doplnenie a obnovu simulačných technológií, 

c) pechotnú strelnicu, 

d) hádzalisko ručných granátov, 

e) cvičisko vedenia bojových vozidiel, 

f) pešie strelecké haly A, B, C. 

 

Pri súčasnom náraste výcvikových aktivít je nevyhnutné venovať pozornosť aj 

prevádzkovej bezpečnosti a zároveň zabezpečiť elimináciu technických porúch, vplyvom 

ktorých by došlo k dlhodobej  výluke výcviku – výcvikového zariadenia. 

Logistické zariadenia a služby 

 

Súčasná, modernizovaná infraštruktúra posúva CV Lešť k prestížnym multifunkčným 

výcvikovým zariadeniam v rámci strednej Európy. Dopĺňa komplexný výcvik s možnosťou 

použitia širokého spektra zbraní a zbraňových systémov. Podporná logistická infraštruktúra 

kontinuálne prechádza do vysoko štandardného logistického zabezpečenia a služieb s tým 

spojených. Sú to predovšetkým služby stravovacie, upratovacie, dopravné a ubytovacie 

v rôznych kategóriách komfortu podľa požiadaviek užívateľov. Logistika v CV Lešť je riadená 

správou logistiky a zabezpečuje okrem služieb tiež komplexnú správu majetku štátu zvereného 

do jej starostlivosti a rovnako aj nákup širokého spektra materiálu a energií, ktoré sú 

bezpodmienečne potrebné k podpore výcviku. 

Neoddeliteľnou súčasťou logistiky je tiež realizácia nových projektov v oblastiach 

modernizácie, rekonštrukcie a investičnej výstavby. 

Uvedená činnosť je úzko spojená s celkovým trendom rozvoja a rozširovaním potenciálu 

CV Lešť spojeným s modernizáciou a rekonštrukciou objektov a technologických zariadení. 

Vychádza z najaktuálnejších potrieb a trendov výcviku a podpornými službami pomáha CV 

Lešť k dosiahnutiu jeho hlavných cieľov. K dosiahnutiu potrebných kapacít infraštruktúry CV 

Lešť postupuje prioritne cestou údržby, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich prvkov 

infraštruktúry.  

Dopyt zo strany cvičiacich jednotiek po takých službách, ktoré CV Lešť nedokáže 

v súčasnosti zabezpečiť viedol k zaradeniu aj nových logistických prvkov infraštruktúry do 

koncepcie rozvoja. 
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Projekty rekonštrukcie existujúcich prvkov infraštruktúry: 

a) rekonštrukcia umývacieho zariadenia v parku techniky Vododrom, 

b) prebudovanie skladovej haly PHM Pereš na sklad drevnej štiepky (PHM Pereš), 

c) rekonštrukcia cestnej siete vo VO Lešť v správe CV Lešť, 

d) rekonštrukcia budovy č. 20 Klub 800 / Hlavný Tábor Oremov Laz, 

e) likvidácia neupotrebiteľného nehnuteľného majetku, 

f) modernizácia vodovodnej siete vo VO Lešť, 

g) rekonštrukcia dielne technickej pomoci – areál Vododrom, 

h) oprava vodovodného rádu technickej vody. 

Projekty vybudovania nových prvkov infraštruktúry: 

a) vybudovanie nových oplotení objektov CV Lešť, 

b) dobudovanie protipožiarnych pásov na poľných strelniciach, 

c) výstavba objektov obrannej infraštruktúry – heliporty v počte 6 ks vo VO Lešť, 

d) výstavba výdajne PHM vo výcvikovom priestore VO Lešť – Vododrom. 
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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 2019 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 2019 

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 2019 stanovené. 

 

Prehľad využitia Streleckých výcvikových zariadení podľa počtu dní: 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Strelecko-taktický komplex 125 3512 

Jakub Village – Požiarno-záchranársky komplex  85 3546 

Jakub Village – Dopravný komplex 54 1723 



S t r a n a  | 12 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2019 

 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Jakub Village – Ostatné zariadenia 95 6124 

Jakub Building Gun 19 499 

VVT Jakub Koloseum 43 865 

Jakub Climbing 64 1013 

Bralce - Via Ferrata 76 1446 

Družba - JHRBG 128 3928 

Družba – Barierová strelnica 142 2440 

Oremland  170 9743 

Prekážková dráha CISM 16 542 

Telocvičňa UB 100 87 2435 

Posilňovňa UB 100 94 2535 

Telocvičňa UB 300 122 2721 

Posilňovňa UB 300 121 2730 

Zariadenia špeciálneho výcviku využívalo                                                            45 802 osôb 

 

 

 

 
 

 

3.2 Zariadenia taktického výcviku 

 

V roku 2019 boli na zariadeniach taktickéhoo 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 
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a výstavby terčových manévrov boli splnené v zmysle požiadaviek cvičiacich jednotiek. 

Vzniknuté nedostatky sa priebežne odstraňovali bez ovplyvnenia prebiehajúceho výcviku. 

Hlavnou prioritou v roku 2019 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: 

 

 

 
 

 

 

156
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153

17

79
64

82

Počet dní

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet výcvikových dní/ 
Počet osôb 

Súčinnostná strelnica + taktické cvičiská SS 156 40770 

Delostrelecká strelnica 52 6586 

Strelnica bojových vozidiel + taktické cvičiská SBV 175 27618 

Pechotná strelnica 2 104 

Val pechotnej strelnice 153 2714 

SCP Hádzania ručných granátov 17 818 

Cvičisko trhania a mínovania 79 1586 

Cvičisko vodenia bojových vozidiel 64 6889 

Vodné cvičisko 82 7190 

Zariadenia poľného výcviku využívalo                                                               94 275 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 2019  bolo v programe prípravy a výcviku veliteľov a štábov plánovaných 

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

doplánovaných 5 cvičení. 

 

Skutočne bolo vykonaných 17 počítačmi podporovaných cvičení. 
 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

NSRP 

shdo MI 21.-25.1.2019 

Od 21. do 25. januára 2019 príslušníci shdo Michalovce pod vedením veliteľa 

oddielu precvičovali tématiku „Palebná podpora 2. mechanizovanej brigády počas 

defenzívnej operácie“. S využitím simulačných technológií v zostave oddielu, 

palebné batérie a prieskumná batéria, precvičovali a ladili proces plánovania a 

riadenia palebnej podpory, odovzdávanie delostreleckých správ a povelov, činnosť 

delostreleckého prieskumu a miest riadenia paľby na stupni oddiel a batéria. 

Výcvik spojený s modernými technológiami, pomohol zdokonaliť jednotlivé 

činnosti potrebné pre štandardizáciu postupov pri plnení palebných úloh ako je 

schopnosť pripraviť prvky pre streľbu na základe úplnej, skrátenej a zjednodušenej 

prípravy, systém velenia a spojenia pre maximálne možné skrátenie časového 

intervalu od spozorovania cieľa až po jeho elimináciu s ohľadom na správne 

načasovanie a vedenie účinnej paľby.   

VC HaZZ Lešť/HaZZ Rimavská Sobota 

HaZZ RS 28.-29.1.2019 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ RS 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 Čadca 

HaZZ CA 30.-31.1.2019 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ CA 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 Svidník 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

HaZZ Svidník 25.2.- 26.2.2019 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ SK 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 Michalovce 

HaZZ 

Michalovce 
27.2.- 28.2.2019 

V dňoch 27.2.-28.2.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi HaZZ 

Michalovce. Témou cvičenia bol „Lesný požiar“. Počet cvičiacich HaZZ – 20. 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ MI 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 Trnava 

HaZZ TT 25.3.-26.3.2019 

V dňoch 25.-26.3.2019 sa uskutočnilo cvičenie HaZZ. Hlavnou úlohou cvičenia 

bolo precvičenie príslušníkov HaZZ TT 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 BN 

HaZZ BN 27.3.-28.3.2019 

V dňoch 27.-28.3.2019 sa uskutočnilo cvičenie HaZZ. Hlavnou úlohou cvičenia 

bolo precvičenie príslušníkov HaZZ BN v riešení zásahu pri lesnom požiari. Počas 

cvičenia sa im taktická situácia menila podľa pokynov cvičiaceho štábu, na ktorú 

museli adekvátne a rýchlo reagovať.  

Súťaž o najlepšieho delostrelca 

shdo Michalovce 
29.4.-3.5.2019 

 

V dňoch 29.04.-03.05.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) pre shdo Michalovce 

pod názvom „Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR“. Témou cvičenia bolo 

umlčanie (zničenie) cieľa na základe zastrieľania. 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo na základe daných výsledkov stanoviť poradie 

najlepších odborníkov delostrelectva PS OS SR 

BLUE LAND 2019 

VJVM Martin 22.5.2019 

Dňa 22.05.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) pre VJVM Martin pod názvom 

„BLUE LAND 2019“. 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 Liptovský Mikuláš 

HaZZ 

Liptovský Mikuláš 
3.6.- 4.6.2019 

V dňoch 3.6.-4.6.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi HaZZ 

Liptovský Mikuláš. Témou cvičenia bol „Lesný požiar“.  

Počet cvičiacich HaZZ – 20. Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie 

príslušníkov HaZZ LM 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 Zvolen 

HaZZ Zvolen 5.6.- 6.6.2019 

V dňoch 5.6.-6.6.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi HaZZ 

Zvolen. Témou cvičenia bol „Lesný požiar“. Počet cvičiacich HaZZ – 20. 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ ZV 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 Kežmarok 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

HaZZ Kežmarok 1.7.- 2.7.2019 

V dňoch 1.7.-2.7.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi Kežmarok. 

Témou cvičenia bol „Lesný požiar“. Počet cvičiacich HaZZ – 20. Hlavnou úlohou 

cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ KK 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 Stará Ľubovňa 

HaZZ Stará 

Ľubovňa 
3.7.- 4.7.2019 

V dňoch 3.7.-4.7.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi HaZZ Stará 

Ľubovňa. Témou cvičenia bol „Lesný požiar“. Počet cvičiacich HaZZ – 20. 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ SL 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 Bratislava 

HaZZ Bratislava 29.7.- 30.7.2019 

V dňoch 29.7.-30.7.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi HaZZ 

Bratislava. Témou cvičenia bol „Lesný požiar“. Počet cvičiacich HaZZ – 20. 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ BA 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 Prievidza 

HaZZ Prievidza 31.7.- 1.8.2019 

V dňoch 31.7.-1.8.2019 bolo vykonané cvičenie (CAX) s príslušníkmi HaZZ 

Prievidza. Témou cvičenia bol „Lesný požiar“. Počet cvičiacich HaZZ – 20. 

Hlavnou úlohou cvičenia bolo precvičenie príslušníkov HaZZ PD v riešení zásahu 

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

cvičiaceho štábu, na ktorú museli adekvátne a rýchlo reagovať.  

VŠC Nový Horizont 2019 

CIMIC a 

PSYOPS, MO 

SR, MV SR 

9.9. - 13.9.2019 

V dňoch 9. – 13.9.2019 sa uskutočnilo veliteľsko-štábne medzirezortné cvičenie 

„NOVÝ HORIZONT 2019“. Cvičenie bolo pripravované príslušníkmi Strediska 

CIMIC a PSYOPS v spolupráci s Odborom simulačných technológií CV Lešť. 

Primárnym cvičiacim bola bezpečnostná rada okresu Sobrance a sekundárnymi 

cvičiacimi boli 22.mpr Michalovce, príslušníci PZ SR, CaHP SR, HaZZ SR a 

sekretariát BR okresu Sobrance. Hlavným cieľom cvičenia bolo identifikovať 

spoločné postupy a procesy medzi jednotkami MV SR, MO SR a ostatnými 

orgánmi štátnej správy pri plnení úloh obrany SR v čase vojny, vojnového stavu, 

pri realizácii operačnej prípravy priestorov operácie ako aj pri navrátení územia 

orgánom štátnej správy a samosprávy po skončení bojovej operácie.   

 
KŠN 22.mpr Michalovce 

22.mpr MI 19.11.-21.11.2019 

V dňoch 19.11.-21.11.2019 sa uskutočnilo KŠN 2.mb/22.mpr Michalovce. 

Cvičenie vychádzalo z námetu a OPORDU cvičenia "SLSD18", kde úpravy boli 

vykonané príslušníkmi 22.mpr v spolupráci s Odborom simulačných technológií 

CV Lešť. Primárnym cvičiacim bol 22.mpr Michalovce a v pozícii nadriadeného 

(HICON) vystupovala 2.mb Prešov. Hlavným cieľom cvičenia pre 2.mb/22.mpr 

bolo precvičenie štábu v hláseniach, spoločných postupoch a procesoch velenia a 

riadenia. Pre OdST bol hlavný cieľ precvičenie nového programu CAX "MASA 

SWORD" pre potreby OS SR a spätnej väzby od cvičiacej jednotky.   

 
 

 

Kurzy 

V priebehu roka 2019 bol na OdST podľa plánu cvičení na VR 2019 plánovaný 1 kurz. 

Na základe mimoriadnych požiadaviek OS SR a iných rezortov bolo doplánovaných 5 kurzov. 

Skutočne bolo vykonaných 6 kurzov. 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

Work Shop k cvičeniu Nový Horizont 2019 - I 

OS SR, 

Obvodný úrad 

Košice, HaZZ, 

OR PZ MI  

13.5. - 17.5.2019 

V dňoch 13. – 17.05.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k cvičeniu „NOVÝ 

HORIZONT 2019“. Hlavným cieľom bola príprava rozohry pre samotné cvičenie. 

Pracovné stretnutie riadil veliteľ strediska CIMIC a PSYOPS. 

COE EOD 

COE EOD  24.6. - 12.7.2019 
V priestoroch OdST sa uskutočnil medzinárodný kurz COE EOD. Príslušníci kurzu 

využívali miestnosti horného poschodia budovy OdST. 

Work Shop k cvičeniu Nový Horizont 2019 - II 

GŠ OS SR, 

Obvodný úrad 

Košice, HaZZ, 

OR PZ MI 

8.7. - 12.7.2019 

V dňoch 8.7. – 12.7.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k cvičeniu „NOVÝ 

HORIZONT 2019“. Hlavným cieľom bola príprava rozohry pre samotné cvičenie. 

Pracovné stretnutie riadil veliteľ strediska CIMIC a PSYOPS. 

Work Shop k cvičeniu Nový Horizont 2019 - III 

OS SR, 

Obvodný úrad 

Košice, HaZZ, 

OR PZ MI 

4.9. - 6.9.2019 

V dňoch 4. – 6.9.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k cvičeniu „NOVÝ 

HORIZONT 2019“. Hlavným cieľom bola príprava priestorov a riadiacej 

dokumentácie pre samotné cvičenie. Pracovné stretnutie riadil veliteľ strediska 

CIMIC a PSYOPS za účasti príslušníkov strediska CIMIC a PSYOPS.  

Work Shop k cvičeniu SLSD 2019 

GŠ OS SR 30.9. - 4.10.2019 

V dňoch 30.9. – 4.10.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k cvičeniu „SLOVAK 

SHIELD 2019“. Hlavným cieľom bola príprava rozohry a riadiacej dokumentácie pre 

samotné cvičenie. 

Cvičenie SLSD 2019 

GŠ, OS SR 1.11. - 14.11.2019 

V dňoch 1.11. – 14.11.2019 sa uskutočnilo Medzinárodné cvičenie „SLOVAK 

SHIELD 2019“. Pre potreby cvičenia "SLSD19" boli cvičiacim poskytnuté budovy 

OdST a Múzea. Na budove boli rozmiestnené "Riaditeľstvo cvičenia, Excon a Eval". 

Na vyžiadanie riadiaceho cvičenia im bol zapožičaný rôzny materiál napr. monitory, 

tlačiarne, prenosné plátna, mapy viď tabuľka. Za Centrum výcviku Lešť/OdST sa 

cvičenia v pozícií "JEMM manažér" zúčastnil kpt. Ing. Marek MÄSIAR.  

 

 

Živá simulácia 

 

V roku 2019  bolo v programe inštrumentovaného výcviku plánovaných 22 cvičení. 

V priebehu výcvikového roka bolo 14 zrušených a opätovne bolo na základe mimoriadnych 

požiadaviek OS SR a iných rezortov doplánovaných ďalších 9 cvičení. Skutočne bolo 

vykonaných 17 cvičení. Všetky cvičenia boli vykonané a hodnotené na výbornej úrovni. Okrem 

zabezpečenia cvičení, príslušníci živej simulácie zabezpečovali rôzne ukážky, drobné opravy 

taktického simulátora MILES 2000 a iné dôležité aktivity v rámci CV Lešť. 

 

Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

ZaVaMD 

VJVM Martin 12.3.- 14.03.2019 

V dňoch 12.3. – 14.3. 2019 vo VJVM Martin prebehla príprava príslušníkov 

do operácie „Resolute Support Afganistan“. Samotný výcvik s použitím 

taktického simulátora MILES 2000 bol zameraný na reálnu rozohru 

incidentov (SAF Green on Blue, CIVCAS, eskalácia sily a pod.).  
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

RTC s BS/MILES 2000 

12.mpr Nitra 8.4.-11.4.2019 

V dňoch 8.-11.4.2019 bolo vykonané RTC 12.mpr Nitra na tému 

"Mechanizovaná rota počas útoku s úplnou prípravou". Cieľom cvičenia bolo 

preveriť príslušníkov roty v riadení bojovej činnosti a vedením boja na 

vybranú tematiku s použitím systému MILES 2000. Celé cvičenie bolo 

monitorované s výstupom na EXCON (budova OdST), kde bolo rozmiestnené 

aj veliteľstvo 1.mb, ktoré malo nepretržitý prehľad o situácii na bojisku.  

RTC/MILES 2000 

22.mpr Michalovce 29.4.-2.5.2019 

V dňoch 29.4.-2.5.2019 bolo vykonané RTC 22.mpr Michalovce na tému 

"Mechanizovaná rota v obrane - zaujatie obrany mimo dotyk s nepriateľom". 

Cieľom cvičenia bolo precvičiť vel.2.mr vo velení a riadení mechanizovanej 

roty počas prípravy, vykonania a vedenia defenzívnej operácie a zároveň 

precvičiť VR v riadení paľby pri vedení obrany mr v bojových postaveniach 

v pridelenom priestore obrany s použitím systému MILES 2000. 

Celé cvičenie bolo monitorované s výstupom na EXCON (budova OdST). 

Taktické cvičenie ZVJS 

ZVJS 3.4.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

RTC s BS 

11.mpr Nitra 13.5.-17.5.2019 

V dňoch 13.5.-17.5.2019 bolo vykonané RTC 11.mpr Martin na tému "Rota 

počas útoku v zastavanom priestore". Cieľom cvičenia bolo precvičiť vel.1.mr 

v príprave a plánovaní útoku v ZP, v organizovaní a vykonaní taktického 

presunu a preveriť schopnosť maskovania, krytia a skrytia v ZP s použitím 

systému MILES 2000. Celé cvičenie bolo monitorované s výstupom na 

EXCON (budova OdST), z ktorého mali príslušníci OdST nepretržitý prehľad 

o situácii na bojisku. V priebehu cvičenia sa pribežne spracovávalo AAR, ktoré 

bolo prezentované 11.mpr a odovzdané cvičiacej jednotke po ukončení 

cvičenia. 

RTC 

12.mpr Nitra 20.5.-23.5.2019 

V dňoch 20.-23.5.2019 bolo vykonané RTC 12.mpr Nitra na tému 

"Mechanizovaná rota počas útoku s úplnou prípravou". Cieľom cvičenia bolo 

preveriť príslušníkov roty v riadení bojovej činnosti a vedením boja na 

vybranú tematiku s použitím systému MILES 2000. Celé cvičenie bolo 

monitorované s výstupom na EXCON (budova OdST), kde mali príslušníci 

OdST nepretržitý prehľad o situácii na bojisku. V priebehu cvičenia sa 

pribežne spracovávalo AAR, ktoré bolo prezentované 12.mpr a odovzdané 

cvičiacej jednotke po ukončení cvičenia. 

Taktické cvičenie ZVJS 

ZVJS 22.5.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

Taktické cvičenie NJBPNM stred Banská Bystrica 

NJBPNM 27.5.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE  

Vojenská polícia 3.6.-6.6.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

TAKTICKÉ CVIČENIE ZVJS 

ZVJS BA 12.6.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

Policajná súťaž V4 
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Účasť Termín 
Téma 

(charakteristika aktivity) 

MV SR 9.6.-21.6.2019 

V priestoroch CV Lešť prebehla medzinárodná súťaž špeciálnych policajných 

jednotiek krajín V4, ktorá sa uskutočnila pod záštitou ministra vnútra 

Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnilo 11 špeciálnych policajných 

útvarov zo Slovenskej a Českej republiky v šiestich náročných disciplínach 

približujúcich reálne situácie každodenných zložitých policajných činností. 

Súťaž preverila schopnosti policajtov pracovať pod fyzickým a psychickým 

tlakom na špeciálnych výcvikových trenažéroch, kde prebiehali jednotlivé 

disciplíny so zameraním na streľbu v objekte po záťaži, streľbu z vozidla, 

streľbu na špeciálnom streleckom parkúre a práce vo výškach a pátrania v 

bytových objektoch. Príslušníci OdST vypomáhali rozhodcom pri 

jednotlivých disciplínach, zbierali a spracovávali materiál (foto a video), 

ktorý slúžil pri záverečnom vyhodnotení súťaže. 

Sústredený poľný výcvik AOS LM 

AOS LM 15.7.-26.7.2019 

V dňoch 15.7. - 26.7.2019 sa uskutočnil sústredený poľný výcvik kadetov 1. a 

2. ročníka Akadémie ozbrojených síl v Centre výcviku Lešť. Výcvik bol 

zameraný hlavne na presuny v neznámom teréne, taktiky malých jednotiek a 

strelieb z ručných zbraní. Kadeti 2. ročníka plnili úlohy na bojisku, rozvíjali 

zručnosti a precvičovali metódy velenia, činnosti s výzbrojou a pochody v 

teréne, kým kadeti 1. ročníka sa sústredili na velenie v tíme, organizovaní a 

vedení boja. Celý sústredený poľný výcvik sa uskutočnil za podpory systému 

MILES 2000. Príslušníci OdST monitorovali najdôležitejšie etapy výcviku, 

kde situačný prehľad bojiska bol nepretržite prenášaný na EXCON (riadiaceho 

centra). Na záver výcviku bolo spracované a vykonané záverečné 

vyhodnotenie (AAR) pre kadetov 1. a 2. ročníka, kde si mali možnosť pozrieť 

celý priebeh výcviku s využitím tohto simulačného systému, ktorý im ukázal 

silné a slabé stránky vycvičenosti. 

TAKTICKÉ CVIČENIE PPÚ BB 

PPÚ BB 17.9.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky. 

BS 22.mpr Michalovce 

22.mpr MI 7.10.2019 

Dňa 7.10.2019 sa uskutočnili streľby 22.mpr Michalovce s podporou OdST. 

Samotná podpora spočívala v monitorovaní taktickej činnosti a samotného 

manévru pred a počas samotných bojových strelieb. Pre potreby monitorovania 

výcviku bolo použitých 30 ks viest jednotlivca systému MILES 2000. Po 

ukončení výcviku bolo zo strany OdST spracované AAR a prezentované 

príslušníkom štábu 22.mpr Michalovce.  

Taktické cvičenie CIMIC a PSYOPS, VP 

CIMIC, VP 7.10.-8.10.2019 

V dňoch 7.10. – 8.10.2019 sa uskutočnilo cvičenie príslušníkov CIMIC a 

PSYOPS za riadenia Vojenskej polície a podpory rozhodcu OdST na tému 

"Ochrana VIP osôb". - bez MILES 2000. 

Taktické cvičenie ZVJS 

GR ZVJS BA 16.10.2019 Výcvik sa uskutočnil podľa taktického námetu cvičiacej jednotky.  

Taktické cvičenie brvo Zvolen 

brvo ZV 19.11.-20.11.2019 

V dňoch 19.11.-20.11.2019 sa na základe mimoriadnych požiadaviek 

uskutočnilo cvičenie LIVEX so brvo Zvolen. Samotné cvičenie bolo vykonané 

pod taktickým námetom cvičiacej jednotky. 
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3.4 Zdravotnícke zabezpečenie 

Oddelenie odborných ambulancií sa v priebehu roku 2019 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, preskúšania z TV. 

Oddelenie fyziatricko-rehabilitačné 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, 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 (PP). Jednalo sa o prednášky PP pre zamestnancov CV 

Lešť v rámci BOZP a výučbu PP pre vodičov CV Lešť a pre účastníkov kurzov organizovaných 

OddŠV. 

Riaditeľ Zdravotníckeho odboru vykonával prednáškovú činnosť na FZ SZU v Banskej 

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

absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. Bol tiež členom 

skúšobnej komisie určenej pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho a magisterského štúdia v 

odbore fyzioterapia. 

Lekár ambulancie telovýchovného lekárstva bol rektorom SZU BA poverený výkonom 

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

vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach v akreditovaných študijných 

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

a bol 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: 

 Zdravotný odbor evidoval výsledky odberu vzoriek pitnej vody zo zdrojov určených 

a odobratých hygienikom VÚHE BA. Odbery sa vykonávali v pravidelných termínoch 

4x ročne. 



S t r a n a  | 21 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2019 

 

 

 Hygiena vírivých bazénov – je v zodpovednosti ambulancie SVLZ a vykonávala sa 1x 

mesačne. 

 Kontrola liekov a zdravotníckeho materiálu – sa vykonávala v ambulanciách Oddelenia 

odborných ambulancií (OddOA) 1x mesačne. Na základe potrieb ambulancií sa realizoval 

nákup liekov a zdravotníckeho materiálu.  

 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. 

 Zdravotnícky odbor zabezpečil nákup očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde pre 

určených zamestnancov CV Lešť na kompletné zaočkovanie  

Vedecko – výskumná činnosť zdravotného odboru 

V priebehu roku 2019 vykonávala ambulancia telovýchovného lekárstva výskum v oblasti 

skúmania účinku fyziologickej záťaže na kardiovaskulárny systém u profesionálnych hasičov 

rezortu MV SR. Tento výskum bol realizovaný v spolupráci so SZU Banská Bystrica 

a pokračuje aj v nasledujúcom roku. 

Vzdelávanie a školenie zdravotného odboru 

 Určení zamestnanci zdravotného odboru sa v priebehu roku 2019 zúčastnili na 

špecializovaných študijných programoch v špecializačných odboroch a to „Špecializačné 

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

príslušníci ZdrOd 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. 

 Všetky úlohy a požiadavky predkladané na ZdrOd boli zabezpečené a splnené. 

3.5 Oddelenie kontroly – vlastné vnútorné, vonkajšie a mimorezortné vonkajšie 

kontroly 

V roku 2019 bola vlastná vnútorná kontrolná činnosť v CV Lešť vykonávaná v zmysle 

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 kontrole a audite, smernice MO 

SR č. 61/2017 o finančnej kontrole a interných normatívnych aktov MO SR a CV Lešť (najmä 

Organizačný poriadok CV Lešť, Vnútorný poriadok CV Lešť, Pracovný poriadok CV Lešť 

a ďalšie). 

Samotný výkon vlastných vnútorných kontrol CV Lešť bol realizovaný kontrolnou 

skupinou Oddelenia kontroly CV Lešť (zamestnanci poverení výkonom vnútornej kontroly – 

JUDr. P. Bella, PhD. LL.M a Ing. R. Sabó) v zmysle samostatného Plánu kontrolnej činnosti 
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CV Lešť na rok 2019 schváleného riaditeľom CV Lešť a odsúhlaseného sekciou kontroly MO 

SR. Poverení zamestnanci vykonávali kontrolnú činnosť formou plánovaných osobitných 

vnútorných kontrol. Plán kontrolnej činnosti CV Lešť 2019 bol v priebehu roku aktualizovaný 

z dôvodu organizačných zmien CV Lešť zrealizovaných k 1. júnu 2019. 

Celkom bolo v roku 2019 poverenými zamestnancami oddelenia kontroly CV Lešť 

(kontrolnou skupinou) vykonaných 21 plánovaných osobitných vnútorných kontrol (ďalej len 

OVK).  

Z celkového počtu 21 OVK bolo ukončených 17 OVK s výsledkom – bez nedostatkov 

(záznam z kontroly), 4 OVK s nedostatkami – kontrolnými zisteniami (neexistujúci/neaktuálny) 

nedostatočný INA CV Lešť v oblasti personálnej bezpečnosti a v oblasti zbraní a munície; 

neaktualizovaná licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany; oneskorené predkladanie 

osobitných dokladov zamestnancov vlastnej ochrany a pod. – podrobne uvedené v protokoloch 

o výsledku kontrol). Jedna OVK na plnenie úloh Ekologickej komisie CV Lešť v roku 2019 

nebola ku dňu 31. decembra 2019 ukončená. 

Kontrolné zistenia – nedostatky boli kontrolnou skupinou CV Lešť prerokované 

s dotknutými vedúcimi kontrolovaných subjektov, ich priamymi nadriadenými, zástupcom 

riaditeľa CV Lešť a riaditeľom CV Lešť vrátane určenia zodpovedných osôb, vyvodenia 

právnej zodpovednosti, prijatia opatrení s cieľom odstránenia zistených nedostatkov. Časť 

nedostatkov zistených počas výkonu kontrolnej činnosti bola odstránená na mieste. Časť 

nedostatkov bola/bude odstránená v termínoch stanovených v úlohových listoch riaditeľa CV 

Lešť vydaných ku konkrétnym OVK. 

V priebehu roku 2020 budú kontrolnou skupinou CV Lešť vykonané následné kontroly 

k štyrom OVK s cieľom zistenia/potvrdenia odstránenia vyššie uvedených nedostatkov – 

kontrolných zistení. 

Ďalšia kontrolná činnosť bola vykonávaná kontrolnými orgánmi rezortu MO SR. 

Rezortných kontrol bolo vykonaných celkom sedem. Mimorezortná – vonkajšia kontrola v roku 

2019 nebola v CV Lešť vykonaná žiadna.  

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 2019 

zabezpečené v zmysle plánovaných a doplánovaných požiadaviek výcviku príslušníkov 

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

Počet ubytovaných 2018    -   10 904    čo činilo  -  81 427 lôžko dní (hotelový štandard) 

Počet ubytovaných 2019    -   20 648    čo činilo  -  88 040 lôžko dní (hotelový štandard) 

 

Zariadenie 
Skutočné využitie 

/počet dní/ 
Počet osôb 

Tábor SLÁVIA 285 8755 

MP VPaZOaM – Stanový tábor SLÁVIA 43 1180 
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Táborisko BROŽKOV PRAMEŇ 121 2305 

Táborisko RIEČKY 131 2165 

Zábava – UB  60 194 1337 

CV - UB 100 237 1811 

CV - UB 300 242 1938 

Vododrom -UB 60 138 756 

Vododrom - Chata DOLINA 125 - 

Poľné táboriská 24 401 

Ubytovacie zariadenia využívalo                                                                                                       20 648 osôb. 

 

 

Prehľad využitia ubytovacích zariadení po zložkách: 
 

Zariadenie Počet osôb % 

GŠ OS SR 4520 22 

PS OS SR 9404 46 

VzS OS SR 1003 5 

MO SR 793 4 

VP 438 2 

CV 266 1 

AOS 243 1 

MV SR 3118 15 

MF SR 44 0,5 

MS SR 99 0,5 

285

13

121 131

194

237 242

138 125

24

Počet dní
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ZAHRANIČIE 295 1 

INÉ  412 2 

MZ SR 13 0 

SPOLU 20 648 100 

 

 

  

4520

9404

1003 793 438 266 243

3118

44 99 295 412 13

Počet osôb

22

46

5 4 2 1 1

15

0,5 0,5 1 2 0

Percento obsadenosti
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4 MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VYUŽITIA PRODUKTOVZA ROK 

2019 
 

 

 

 

4.1 Výcvik v pôsobnosti Odboru špeciálneho výcviku 

Odbor špeciálneho výcviku riadil svojimi inštruktormi v roku 2019 výcvik 

prostredníctvom špecializovaných kurzov, resp. supervíziou nad výcvikom jednotiek 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších 

rezortov.  

V roku 2019 bolo plánovaných 110 kurzov. Vykonaných bolo 97 kurzov s účasťou 

1 514 cvičiacich. 

Okrem plánovaných kurzov organizoval OdŠV v roku 2019 aj nadrezortné súťaže 

v skalnom lezení, horskej cyklistike, bojovej streľbe a tiež súťaž „ŽELEZNÝ MUŽ“, 

ktorých sa zúčastnili súťažiaci z rezortu obrany, ministerstva vnútra a ďalších rezortov. 

 

V roku 2019 realizoval Odbor špeciálneho výcviku CV Lešť tieto kurzy a aktivity: 

 

PREHĽAD VYKONANÝCH KURZOV 

Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

FIGHT ABS 01/19 14.1.-25.1.2019 10 33 

MOUNTAIN WINTER 01/19 14.1.-18.1.2019 5 13 

INF CQB –BASIC 01/19 21.1.-1.2.2019 NEREALIZOVANÝ 

SERE B RSM 01/19 21.1.-25.1.2019 5 13 

FIGHT HOLÉ RUKY 01/19 11.2.-15.2.2019 5 37 

AVALANCHE 01/19 11.2.-15.2.2019 5 10 

INF CQB –BASIC 02/19 18.2.-1.3.2019 NEREALIZOVANÝ 

FIGHT SPECIAL 01/19 18.2.-22.2.2019 5 15 

SERE B RSM 02/19 25.2.-1.3.2019 5 19 

DEFENCE 01/19 4.2.-8.2.2019 5 6 

SNIPER MENTORING 01/19 25.2.-1.3.2019 5 40 

FIGHT CVI 01/19 4.3.-15.3.2019 10 15 

HEIGHT WORK A 01/19 18.3.-19.3.2019 2 8 

HEIGHT WORK A 02/19 21.3.-22.3.2019 2 7 

SNIPER 01/19 11.3.-12.4.2019 25 20 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

SNIPER MENTORING 01/19 25.2.-1.3.2019 5 40 

FIGHT CVI 01/19 4.3.-15.3.2019 10 15 

HEIGHT WORK A 01/19 18.3.-19.3.2019 2 8 

HEIGHT WORK A 02/19 21.3.-22.3.2019 2 7 

SNIPER 01/19 11.3.-12.4.2019 25 20 

SNIPER MENTORING 01/19 25.2.-1.3.2019 5 40 

SHOOTING SOF-SPECIAL 01/19 18.3.-29.3.2019 10 10 

COMBAT SHOOTING JUSTICE 01/19 11.3.-15.3.2019 5 12 

SERE B 11.3.-15.3.2019 5 9 

DEFENSE 02/19 11.3.-15.3.2019 5 10 

DEFENSE 03/19 18.3.-22.3.2019 5 10 

DEFENSE BEGINER 02/19 25.2.-8.3.2019 10 6 

DEFENSE BEGINER 03/19 25.3.-5.4.2019 NEREALIZOVANÝ 

FIGHT IMZ-INS 01/19 8.4.-12.4.2019 NEREALIZOVANÝ 

ROCK 01/19 1.4.-12.4.2019 10 8 

COMBAT SHOOTING BASIC 02/19 8.4.-12.4.2019 5 24 

SHOOTING IMZ 01/19 15.4.-17.4.2019 3 16 

SHOOTING IMZ 02/19 24.4.-26.4.2019 3 18 

rmo SPECIAL 15.4.-17.4.2019 3 20 

SHOOTING MENTORING JUSTICE 02/19 1.4.-5.4.2019 5 17 

SERE B IRAQ 15.4.-18.4.2019 4 6 

SERE B SOF 02/19 1.4.-5.4.2019 5 15 

DEFENSE BEGINER 04/19 8.4.-12.4.2019 5 15 

SECURITY 01/19 15.4.-17.4.2019 3 6 

SNIPER WORKSHOP 01/19 23.4.-26.4.2019 4 23 

HEIGHT WORK DEFENSE 24.4.-26.4.2019 3 12 

HEIGHT WORK DEFENSE 29.4.-30.4.2019 2 3 

COUNT FLOOD 01/19 13.5.-17.5.2019 5 9 

COUNT FLOOD 02/19 20.5.-24.5.2019 5 20 

SNIPER 02/19 13.5.-14.6.2019 25 13 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

SHOOTING IMZ 03/19 - SOF 13.5.-16.5.2019 4 19 

SHOOTING IMZ 04/19  27.5.-28.5.2019 2 18 

SHOOTING IMZ 05/19 29.5.-30.5.2019 2 12 

SHOOTING MENTORING JUSTICE 03/19 20.5.-24.5.2019 5 19 

MODUL  /DEFENSE 04/19/ 20.5.-24.5.2019 5 7 

KOMBINOVANY MODUL  /DEFENSE 05/19/ 20.5.-24.5.2019 5 5 

DEFENSE 06/19 27.5.-31.5.2019 5 11 

DEFENSE BEGINER 05/19 13.5.-17.5.2019 5 12 

SECURITY 02/19 20.5.-22.5.2019 3 7 

SERE B 27.5.-31.5.2019 5 15 

ROCK/CLIMBING SPECIAL 01/19 3.6.-14.6.2019 10 8  

AQUA F.R.O.G.S-ADV 01/19 10.6.-14.6.2019 5 6 

AQUA F.R.O.G.S-ADV 02/19 24.6.-28.6.2019 NEREALIZOVANÝ 

COUNT FLOOD 03/19 /Aktívne zálohy 17.6.-21.6.2019 5 45 

SHOOTING MENTORING JUSTICE 04/19 10.6.-14.6.2019 5 17 

INF CQB-BASIC 03/19  3.6.-14.6.2019 NEREALIZOVANÝ 

SERE C 3.6.-7.6.2019 5 8 

SERE B SOF 03/19 10.6.-14.6.2019 5 17 

SERE B SOF 04/19 17.6.-21.6.2019 5 15 

Kombinovaný MODUL 3.6.-7.6.2019 5 3 

MODUL 06/19 17.6.-21.6.2019 5 14 

Železný muž /14. ročník 26.6.-27.6.2019 2 22 

KEMP 2019 21.6.-23.6.2019 3 40 

MOUNTAIN SUMMER 01/19 8.7.-19.7.2019 NEREALIZOVANÝ 

CQB BREACHING IMZ 03/19 15.7.-16.7.2019 2 16  

SERE B RSM 03/19 8.7.-12.7.2019 5 7 

SURVIVAL 01/19 15.7.-26.7.2019 NEREALIZOVANÝ 

MODUL 8.7.-12.7.2019 5 7 

SECURITY  03/19 29.7.-31.7.2019 3 5 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

15.ročník strelecko-taktickej súťaže tímov 9.7.-10.7.2019 2 82 

1.ročník strelecko-taktickej súťaže ostreľovačov 22.7.-26.7.2019 NEREALIZOVANÝ 

FIGHT ABS 02/19 2.9.-13.9.2019 10 24 

FIGHT INS 01/19 30.9.-18.10.2019 NEREALIZOVANÝ 

HEIGHT WORK „B“  01/19 16.9.-20.9.2019 NEREALIZOVANÝ 

AQUA FROGS- ADV 03/19 2.9.-6.9.2019 NEREALIZOVANÝ 

SNIPER 03/19 2.9.-4.10.2019 25 18 

COMBAT SHOOTING BASIC 02/19 9.9.-13.9.2019 5 27 

SHOOTING IMZ 07/19 16.9.-17.9.2019 2 19 

SHOOTING IMZ 08/19 18.9.-19.9.2019 2 18 

SERE „ B“ SOF 05/19 2.9.-6.9.2019 5 12 

SERE „ B“ SOF 06/19 23.9.-27.9.2019 5 3 

SERE „ B“ RSM 04/19 30.9.-4.10.2019 5 25 

MODUL 09/19 16.9.-20.9.2019 5 10  

MODUL 10/19 23.9.-27.9.2019 5 4 

MODUL 11/19 30.9.-4.10.2019 5 9 

SECURITY  04/19 23.9.-25.9.2019 3 8 

7.ročník súťaže v skalnom lezení jednotlivcov 10.9.-11.9.2019 2 19 

8.ročník súťaže v horskej cyklistike 5.9.2019 1 112 

SHOOTING MENTORING JUSTICE  05/19 2.9.-6.9.2019 5 19 

FIGHT IMZ- INS 02/19 28.10.-31.10.2019 NEREALIZOVANÝ 

SHOOTING SOF -SPECIAL 02/19 21.10.-31.10.2019 9  10 

SERE „ B“ 06/19 7.10.-11.10.2019 5 14 

SERE „ B“ 14.10.-18.10.2019 5 11 

SERE „ B“ 21.10.-25.10.2019 5 11 

MODUL KOMBI 21.10.-31.10.2019 9  16 

SECURITY  05/19  14.10.-16.10.2019 NEREALIZOVANÝ 

HEIGHT WORK „A“ 21.10.-25.10.2019 5 8 

HW ZaSKIS 7.10.-11.10.2019 5 3 

1.ročník súťaže SNIPER 7.10.-11.10.2019 5 24 
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Názov kurzu Dátum Počet dní Počet osôb 

SHOOTING MENTORING JUSTICE  06/19 14.10.-18.10.2019 5 14 

FIGHT ABS 03/19 25.11.-6.12.2019 10 27 

FIGHT HOLÉ RUKY 02/19 11.11.-15.11.2019 NEREALIZOVANÝ 

COMBAT SHOOTING BASIC 03/19 18.11.-22.11.2019 NEREALIZOVANÝ 

COMBAT SHOOTING INS 01/19 4.11.-29.11.2019 NEREALIZOVANÝ 

MODUL 11.11.-15.11.2019 5 6 

MODUL SPECIAL 18.11.-29.11.2019 10 15 

HEIGHT WORK ZaSKIS 4.11.-8.11.2019 5 5 

SERE „B“ 18.11-22.11.2019 5 9 

SERE „B“ 25.11-29.11.2019 5 7 

CQB BREACHING-IMZ 04/19 2.12.-3.12.2019 2 16 

 

KURZY ZABEZPEČOVANÉ INŠTRUKTORMI OdŠV NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK 

MIMO PLÁNU ČINNOSTI CV LEŠŤ 

Názov kurzu Dátum Účasť 

KEMP SZĽH 13.8.-14.8.2019 40 

 

V roku 2019 bolo na zariadeniach CV Lešť        155 306 osobo/výcviko/dní 

 

4.2 Výcvikové aktivity realizované v CV Lešť 

 

CV Lešť bolo v roku 2019 celoročne využívané jednotkami OS SR a ostatnými 

zložkami MO SR, zložkami bezpečnostného systému SR a jednotkami zahraničných 

partnerov. 

Prehľad najvýznamnejších výcvikových aktivít v roku 2019: 

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

a ostatné medzinárodné aktivity.) 
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Účasť Termín 
Téma 

/charakteristika aktivity/ 
Zariadenia 

/ výcvikové, ubytovacie/ 

PALEBNÁ PODPORA 2. MECHANIZOVANEJ BRIGÁDY 

shdo 

Michalovce 

 

21.1.-25.1.2019 

 

V odbore Simulačných technológií začal Samohybný 

delostrelecký oddiel v Michalovciach plniť stanovené úlohy. Od 

21. do 25. januára 2019 príslušníci oddielu pod vedením veliteľa 

oddielu precvičovali tematiku „Palebná podpora 2. 

mechanizovanej brigády počas defenzívnej operácie“. S využitím 

simulačných technológií v zostave oddielu, palebné batérie a 

prieskumná batéria, precvičovali a ladili proces plánovania a 

riadenia palebnej podpory, odovzdávanie delostreleckých správ a 

povelov, činnosť delostreleckého prieskumu a miest riadenia 

paľby na stupni oddiel a batéria. 

 

Zariadenia simulačných 

technológii 

T- Slávia (53) 

VÝCVIK  ŽENISTU  ŠPECIALISTU 

žpr Sereď 

 

17.2.-1.3.2019 

 

Výcvik pod záštitou Ženijného práporu zo Serede poskytol 

základnú úroveň vycvičenosti vo vybraných oblastiach najmä 

ženijnej odbornej prípravy ženijným čatám mechanizovaných 

práporov 1. a 2. mechanizovanej brigády a vlastným príslušníkom 

práporu. Cieľom výcviku bolo poskytnutie odbornej asistencie pri 

výcviku novovzniknutých ženijných čiat mechanizovaných 

práporov príslušníkmi Ženijného práporu 1. mechanizovanej 

brigády. Okrem dosiahnutia základnej úrovne vycvičenosti 

jednotlivca patril medzi stanovené ciele výcviku aj zdokonalenie 

ženijných odborníkov vo vedení zamestnaní a príprava podkladov 

pre spracovanie jednotných SOP z precvičenej problematiky pre 

cvičiace čaty. 

 

TC B1,B2, 

Cvičisko trhania a mínovania, 

Oremland 

T- Slávia (53) 

OCHRANA KONVOJOV 

bbz 

Trenčín, 

prlog 
Topoľčany, 

oppr 

Martin 

4.2.-22.2. 2019 Hlavnou  úlohou výcviku bolo získať, udržať a rozvinúť 

spôsobilosti pri ochrane logistických konvojov. Oboznámenie 

nových vojakov s problematikou ochrany konvojov pri rôznych 

incidentoch a situáciách, s ktorými sa môžu pri plnení úloh 

stretnúť. 

 

TC ALPHA, 

Strelnica bojových vozidiel,  Val 

Pechotnej strelnice,  

Družba JHRBG, 

Družba –Barierová strelnica,  

Oremland 

T-Slavia (68) 

UB 100 (6) 

POUČME  SA Z MINULOSTI  - LEŠŤ 2019 

Salus 

Vitalis 

25.3.- 29.3.2019 IX. ročník medzinárodnej odbornej konferencie a súťaže 

záchranárskych posádok LEŠŤ 2019 - TOXIC LANCE 2019 a  

Medzinárodnej súťaže v  triedení systémom -   S.T.A.R.T. 

zameraný na: Organizáciu zásahu pri nehodách s hromadným 

postihnutím osôb a medzinárodné cvičenie multifunkčných 

jednotiek RCHBO pod názvom: 

„POUČME  SA Z MINULOSTI  - LEŠŤ 2019“ 

Jakub Village PZK, 

Jakub Building Gun,  

VT Jakub Koloseum, 

OREMLAND,  

Prekážková dráha CISM 

 

T- Slávia (15) 

Táborisko Brožkov Prameň (172) 

UB 100 (13),  

UB 300 (1), 

Vododrom - UB 60 (18) 

BOJOVÉ ŠKOLSKÉ STREĽBY MÍNOMETNÝCH JEDNOTIEK A PREDSUNUTÝCH 

POZOROVATEĽOV 

rmo 

Rožňava 

20.3-29.3.2019 Súčasťou prípravnej fázy cvičenia, ktorá sa uskutočnila v 

termíne od 20. do 24. marca bola vykonaná rekognoskácia 

terénu, výstavba pracoviska Hlavného miesta velenia a  

príprava terčového manévru. Hlavná fáza cvičenia sa 

Súčinnostná strelnica,  

TC A1-A4 

Delostrelecká strelnica 
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začala 24. marca nástupom vyvedených vojsk. Po vydaní 

čiastkového rozkazu došlo k zaujatiu vybudovaných 

priestorov bojového rozmiestnenia a taktiež bolo 

vykonané minicvičenie a nácvik spojenia. Od 25. marca 

cvičiace prieskumné jednotky zaujali svoje pozorovateľne 

a vykonávali prieskum počas dňa. Rovnako palebné 

jednotky zaujali svoje pozície a viedli paľbu zo skrytých 

palebných postavení. 

Táborisko Riečky (200) 

PRÍPRAVA AKTÍVNYCH ZÁLOH 

21. zmpr 

TV 

1.4-12.4.2019 Výcvik aktívnych záloh pod záštitou 21. zmpr TV bol 

zameraný na  rozvoj mechanizovaných odborností najmä s 

dôrazom na taktickú prípravu. Aktívne zálohy absolvovali 

výcvik v základných bojových zručnostiach bez bojovej 

techniky, ukončený preskúšaním v podobe testov i 

praktického preskúšania, ďalej absolvovali športový deň a 

výcvik v etape družstvo s bojovou technikou, streľby z 

ručných zbraní /z pištole, samopalu, guľometu a 

odstreľovacej pušky/ 

Taktické cvičisko BRAVO, 

SBV, 

Taktické cvičisko CHARLIE 

T- Slávia (49) 

TOXIC LANCE 2019 

prrchbo 

RV 

1.4. -14.4.2019 Medzinárodné cvičenie jednotiek radiačnej, chemickej a 

biologickej ochrany z armád Českej republiky, Poľska, 

Spojených štátov amerických, z OS SR bolo zamerané na 

úlohy detekcie, dekontaminácie, záchrany a vyhľadávania 

v kontaminovanom priestore.   

Taktické cvičiská ALPHA, 

BRAVO, CHARLIE, 

CVBV, 

Vodné cvičisko, 

JV PZK,DK,OZ, 

Jakub Climbing, 

Oremland,  

Telocvičňa UB 100, 300 

Posilňovňa UB 100, 300 

Tábor Slávia (304) 

BOJOVÉ ŠKOLSKÉ STREĽBY 

22. mpr 

MI,  

23. mpr 

TV 

15.4.-17.4.2019 Cieľom strelieb bolo preveriť dôstojníkov a 

poddôstojníkov delostreleckých odborností v oblasti 

streľby a riadenia paľby mínometných jednotiek, 

prakticky precvičiť spôsobilosť predsunutých 

pozorovateľov mechanizovaných jednotiek pri vyžadovaní 

a usmerňovaní palebnej podpory a v neposlednom rade 

upevniť praktické návyky palebných jednotiek pri plnení 

úloh ostrou streľbou. 

Taktické cvičiska BRAVO, 

CHALIE, 

SBV, 

Tábor Slávia (136) 

 

IMZ – STREĽBA Z NEŠTANDARDNÝCH POZÍCII A STREĽBA PRI VOZIDLE - SOF 03/2019 

5.pŠU 13.5-16.5.2019 Odbor špeciálneho výcviku (OdŠV) CV Lešť organizoval 

špecializovaný strelecký výcvik pre vybraných 

príslušníkov 5. pŠU. zameraný na barikádovú streľbu 

podľa koncepcie CV Lešť. Zvýšenie individuálnych 

zručností sa precvičovalo v špecifických cvičeniach streľby 

z vynútených a neštandardných polôh, techniky vedenia 

dynamickej streľby spoza bariér (s využitím 9 otvorového 

krytu) a výcvik bol zakončený nácvikom vedenia efektívnej 

streľby spoza vozidla. 

Val pechotnej strelnice 

UB 100 (19) 

STRELECKÁ PRÍPRAVA – ŚPECIÁLNE CVIČENIE CQB /Close Quarter Battle/ 
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11.mpr 

MT 

20.5-24.5.2019 Príslušníci 1. mechanizovanej roty po úspešnom splnení 

úloh kontroly zladenosti a rotného taktického cvičenia so 

systémom MILES 2000 vykonali výcvik v streleckej 

príprave. Výcvik bol zameraný na zabezpečenie 

bezpečnosti, rýchlosti a presnosti streľby, ako aj istenie 

jednotky a komunikáciu v rámci tímu. 

JV STK, 

Oremland 

Táborisko Riečky (194) 

CERTIFIKÁCIA 4. ROTÁCIE LOTYŠSKO 

12.mpr 

NR 

9.5.-24.5.2019 Dvojtýždňové vyvedenie príslušníkov prvej 

mechanizovanej roty nitrianskeho mechanizovaného 

práporu s pridelenými jednotkami, ktorí predstavujú 

slovenský kontingent v 4. rotácii predsunutej prítomnosti 

NATO v Lotyšsku (eFP) vyvrcholil 22. a 23. mája v 

priestoroch Centra výcviku Lešť úspešnou certifikáciou. 

Vyvedenie i certifikácia sa uskutočnila v rámci rotného 

taktického cvičenia s bojovou streľbou s podporou MILES 

2000.  

Taktické cvičisko ALPHA, 

BRAVO,  

SBV, Val SBV, 

Oremland 

Táborisko Riečky (194) 

PRÍPRAVA AKTÍVNYCH ZÁLOH 

prrchbo 

RV  

20.5.-26.5.2019 Príslušníci aktívnych záloh sa v priebehu svojho výcviku 

oboznámili                 s prácou na špeciálnej technike, ako 

aj s materiálom RCHBO, PIO prostriedkami a celým 

systémom fungovania a činnosti jednotiek práporu 

RCHBO. Po ukončení výcviku, obdržali všetci zúčastnení 

certifikát o absolvovaní špeciálnej prípravy radiačno, 

chemickej a biologickej ochrany. 

 

Taktické cvičisko BRAVO, 

CHARLIE,  

Val SBV, 

CVBV,  

Vodné cvičisko,  

JV STK, PZ, OZ, 

Oremland 

Tábor Slávia (33) 

PREVIERKA TECHNIKY ZUS 

žpr Sereď  20.5.-24.5.2019 V priestoroch Centra výcviku Lešť, na vodnom cvičisku 

sa konal praktický výcvik príslušníkov ženijného práporu 

záchrannej a uvoľňovacej skupiny (ZUS). 23.5.2019 sa 

uskutočnilo aj kontrolné cvičenie záchrannej a 

uvoľňovacej skupiny s výborným hodnotením. Kritériami 

kontrolného cvičenia boli zásahy a činnosť ZUS-ky pri 

strate spojenia bojového vozidla a  pri evakuácii člena 

posádky vozidla. 

 

 

 

 

 

 

Vodné cvičisko 

T-Slávia (9) 

ODBORNO-TAKTICKÉ CVIČENIE ROTY NRF/VJTF17-19 

prrchbo 

RV 

22.5.-23.5.2019 Príslušníci rchbou Rožňava vykonali v CV Lešť  odborno-

taktické cvičenie roty NRF/VJTF17-19. Príslušníci roty 

boli preverovaní hodnotiacim tímom z odborno-taktických 

úloh t.j.. udržanie, rozvíjanie a prehĺbenie odborných 

spôsobilostí v prípade radiačných, chemických, či 

biologických incidentov. 

Taktické cvičisko BRAVO, 

CHARLIE, CVBV, 

Tábor Slávia (104) 

KEMP 2019 
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študenti 21.6.-23.6.2019 Kemp 2019  bol  hlavnou cenou pre najlepších 

študentov krajských kôl branných súbojov. Súčasťou 

vojenského výcviku KEMP 2019 boli základy spojovacej, 

streleckej, taktickej, topografickej a tiež zdravotníckej 

prípravy. Okrem toho si študenti osvojili aj základy 

radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a vyskúšali  si 

prekonávanie horského terénu, či prežitie v krízových 

podmienkach. 

Val pechotnej strelnice, 

Prekážková dráha CISM 

MP VPaZOaM, 

(Stanový tábor) (51) 

VÝCVIK UNFICYP 

VVzS 31.5-21.6.2019 V Centre výcviku Lešť bolo vykonané kontrolné 

cvičenie  príslušníkov jednotky pripravujúcej sa do 

operácie UNFICYP. Preverovaní boli príslušníci štábu z 

ich funkčných povinností, ženisti z plnenia odborných 

úloh a príslušníci strážnej roty z riešenia rôznych 

incidentov a podávaní hlásení. Inštruktori vytvorili vo 

výcvikovom priestore časť nárazníkovej zóny,  so 

systémom patrolovacích základní, pozorovacích stanovísk 

a trás. Profesionálni vojaci vykonávali hliadkovanie so 

zámerom zabezpečiť jej monitorovanie a v prípade 

výskytu incidentov ich riešenie v súlade s mandátom 

misie UNFICYP. 

Taktické cvičisko BRAVO,  

CVBV,  

Telocvičňa UB 300, 

Posilňovňa UB 300 

T-Slávia (321) 

ŽELEZNÝ MUŽ 

MO SR 

MV SR 

26.6.-27.6.2019 
Víťazom 14. ročníka súťaže Železný muž, ktorá sa 

konala 27. júna v Centre výcviku Lešť, sa stal desiatnik T. 

z práporu ISTAR Prešov, na druhom a treťom mieste 

skončili príslušníci Policajného zboru SR. „Spolu 22 

vojakov Ozbrojených síl SR a príslušníkov policajného 

zboru súťažilo v desiatich disciplínach. 

Vodné cvičisko, 

VVT Jakub Koloseum, 

PD-CISM, 

Telocvičňa UB 100, 

Posilňovňa UB 100 

CV-UB 100(21) 

XV. ROČNÍK SÚŤAŽE V BOJOVEJ STREĽBE 

OS SR, 

Mimorezo

rtné 

ozbrojené 

zložky 

9.7.-10.7.2019 V dňoch 9. – 10. júla 2019  sa v CV Lešť uskutočnil v 

poradí už 15. ročník súťaže v bojovej streľbe dvojčlenných 

družstiev  ozbrojených zložiek a pozvaných hostí. 

    Súťaže sa zúčastnilo celkovo 41 dvojčlenných tímov. 

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Prvé dve kategórie – 

družstvá ozbrojených zložiek OS SR a MV SR bojovali 

výhradne so služobnými zbraňami, pričom dlhá zbraň mala 

povolené len mechanické mieridlá. Kategória OPEN, 

určená pre hostí a strelcov, ktorí chceli využiť možnosť 

súťažiť z upravených zbraní vybavených optickými 

zameriavačmi. Posledná kategória - najlepší jednotlivec 

bez rozdielu.  

    Titul absolútneho víťaza v kategóriách ozbrojených 

zložiek bez rozdielu a putovný pohár riaditeľa CV Lešť pre 

rok 2019 získalo družstvo 5.pŠU. 

SBV, Val SBV, 

Val PS,  

Družba  BS, 

Bralce Via Ferrata, 

OREMLAND 

T-Slávia (83) 

POĽNÝ VÝCVIK KADETOV 

AOS LM, 

TU 

Košice, 

Univerzita 

obrany 

Brno 

14.7.-31.7.2019      Od 14. do 31. júla prebiehal v Centre výcviku Lešť 

sústredený poľný výcvik kadetov, na ktorom sa zúčastnilo 

93 prvákov a 56 druhákov z Akadémie ozbrojených síl 

generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ako aj 13 

kadetov, ktorí študujú na Technickej univerzite Košice.  

     Spoločne so Slovákmi cvičilo 17 kadetov z 

Univerzity obrany Brno. Pre kadetov z oboch krajín to bola 

v rámci medzinárodnej spolupráce prvá výcviková 

TC A1-A6, 

TC B1,B2, 

TC C2,C5, 

SBV, Val SBV, 

Val PS, 

JBG, 

OREMLAND, 

Živá simulácia 
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skúsenosť, akú budú v budúcnosti nepochybne potrebovať. 

Poľný výcvik bol sústredený na rozvoj základných 

vševojskových spôsobilostí, ako sú napríklad postupy pri 

útoku či obrane. Kadeti absolvovali náročné presuny , 

ďalšou oblasťou na ktorú sa sústredili, bola strelecká 

príprava. 

Táborisko Brožkov Prameň 

(229) 

T- Slávia(6)  

UB 100 (1) 

UB 300 (7) 

PRÍPRAVA NA VOJENSKÚ PREHLIADKU –75.výročie SNP/29.8.2019/ 

GŠ OS SR, 

SŠO TN, 

VePS TN, 

VzS ZV, 

AOS LM 

12.8.-30.8.2019 Príprava na vojenskú prehliadku k 75. výročiu SNP. - 

T- Slávia (632) 

Stanový tábor (376) 

Táborisko Brožkov Prameň (290) 

Táborisko Riečky (202) 

Zábava UB 60 (22) 

UB 100 (64) 

UB 300 (68) 

Vododrom UB 60 (56) 

Chata Dolina (8) 

MIESTO ČINU 2019 

VP,  

KR PZ SR, 

Polície ČR 

5.9.-6.9.2019 Siedmy ročník odbornej policajnej súťaže Miesto činu 2019 sa 

uskutočnil 5. a 6. septembra 2019. Organizátori pripravili pre 

trinásť súťažných trojčlenných tímov identické súťažné 

stanovištia, kde si jednotlivé tímy zmerali sily vo 

vysokoodbornej činnosti pri dokumentovaní namodelovaného 

trestného činu.      Okrem súťažiacich z jednotlivých krajských 

riaditeľstiev PZ SR a tímu Vojenskej polície organizátori 

privítali aj tri súťažiace tímy z Polície Českej republiky a jeden 

tím vyslala Vojenská polícia Českej republiky, ktorý napokon 

zvíťazil.  

- 

T- Slávia (72) 

8.ROČNÍK SÚŤAŽE V HORSKEJ CYKLISTIKE 

MO SR, 

Mimorezo

rtné 

ozbrojené 

zložky 

5.9.2019 Dňa 5. septembra 2019 sa konal 8. ročník súťaže MO SR v 

horskej cyklistike „MTB–CROSS-COUNTRY“. Súťaž 

zorganizovali príslušníci Odboru špeciálneho výcviku Centra 

výcviku Lešť. Tento rok sa jej zúčastnilo až 112 súťažiacich z 

útvarov a zariadení  MO SR a ostatných zariadení. 

Súťažilo sa v štyroch kategóriách . 

- 

UB 100 (10) 

Chata Dolina 

NOVÝ HORIZONT 

Stredisko 

CIMIS a 

PSYOPS 

9.9.-13.9.2019 V termíne od 9. do 13. septembra 2019 sa uskutočnilo 

medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT 2019. Po prvý raz 

bolo cvičenie vykonávané ako veliteľsko-štábne cvičenie s 

podporou simulačných technológií. Cvičenie bolo pripravované 

príslušníkmi Strediska CIMIC a PSYOPS v spolupráci s Odborom 

simulačných technológií CV Lešť. Primárnym cvičiacim bola 

bezpečnostná rada okresu Sobrance, Sekundárnymi cvičiacimi sú 

22.mpr Michalovce, príslušníci PZ SR, CaHP SR, HaZZ SR a 

sekretariát BR okresu Sobrance. Zámerom cvičenia bolo rozvíjať 

spoluprácu výkonných prvkov MO SR, MV SR, MH SR a MZ SR 

na úrovni kraj/okres/obec (taktickej úrovni) v rámci civilno-

vojenského rozhrania pri zabezpečovaní obrany štátu. Cvičenia sa 

zúčastnilo 73 účastníkov. Okrem cvičiacich sa cvičenia zúčastnili 

aj pozorovatelia z MO SR, MV SR,  SČK, Žilinskej univerzity, 

NFIU, ECAV a CaHP. 

Konštruktívna simulácia 

T- Slávia (15) 

Táborisko Brožkov Prameň (172) 

UB 100 (13),  

UB 300 (1), 

Vododrom - UB 60 (18) 

 

 

 

7.ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE V SKALNOM LEZENÍ 

Zástupcov

ia VÚ, 

10.9.-11.9.2019 10. až 11. septembra sa uskutočnil siedmy ročník 

Medzirezortnej súťaže v skalnom lezení. Zorganizoval ho 

Bralce Via Ferrata 
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VP, 

HaZZ MV 

SR,  

HZS, 

Polícia SR 

Odbor špeciálneho výcviku Centra výcviku Lešť. Súťaž 

bola určená pre príslušníkov ozbrojených síl i 

mimorezortných ozbrojených zložiek. Na Lešti sa zišli 

zástupcovia vojenských útvarov, vojenskej polície, 

príslušníci Hasičského záchranného zboru (HaZZ) MV SR, 

Horských záchranných služieb a polície SR. 

UB 100 (19) 

TAKTICKÉ CVIČENIE  V BOJOVEJ STREĽBE 

shdo MI 1.10.-4.10. 2019 V dňoch 1. – 4. októbra 2019  sa v CV Lešť uskutočnilo 

taktické cvičenie s bojovou streľbou samohybných 

kanónových húfnic        vz. 2000 Zuzana 2. palebnej batérie 

michalovského samohybného delostreleckého oddielu. 

Cvičenie pozostávalo z precvičenia manévru, organizácie 

streľby a riadenia paľby a reálneho postreľovania cieľov vo 

dne aj           v noci. Jednotka počas troch výcvikových dní 

splnila celkom 12 palebných úloh,  z toho 6 bojovou 

streľbou. Dve palebne úlohy boli plnené v noci. Vo 

všetkých prípadoch boli ciele zasiahnuté a vyradené z 

bojovej činnosti. 

TC ALPHA, BRAVO, 

Delostrelecká strelnica 

Táborisko Riečky (145) 

 

CVIČENIE CETEX 2019 

žpr Sereď 

AOS LM, 

AČR 

29.9.-4.10.2019 Vo výcvikových zariadeniach Centra výcviku Lešť sa v 

dňoch 29. septembra až 4. októbra uskutočnilo cvičenie 

malých ženijných jednotiek Ozbrojených síl SR a Armády 

ČR CETEX 2019. Na cvičení sa zúčastnili aj kadeti 

štvrtého ročníka ženijných odborností z Akadémie 

ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v 

Liptovskom Mikuláši. 

CTaM, 

TC Oremland 

Tábor Slávia (68) 

CVIČENIE FIRE RESCUE 2019 

VVzS,  

ÚLZ, 

tk Sliač, 

dk 

Kuchyňa,  

vk Prešov, 

brvo,  

plrb Nitra  

ÚHL,            

A ČR, 

zdravotná 

služba z 

PS OS 

SR,  

Mimorezo

rtné -ZZS 

Bratislava 

11.10.-
19.10.2019 

Dňa 17. októbra 2019 bol v súlade s plánom cvičenia Fire 

Rescue 2019 (FIRS 2019) vykonaný zásah vojenských 

hasičských jednotiek pri precvičovaní hasenia lesného 

požiaru. Jednalo sa o kontrolovaný lesný požiar, pri 

ktorom zasahovalo všetkých 11 posádok vojenských 

hasičských jednotiek Veliteľstva vzdušných síl OS SR a 

Armády ČR prítomných na cvičení FIRS 2019. V súlade s 

postupmi zásahu bola z dôvodu rozšírenia lesného požiaru 

prostredníctvom operačného strediska povolaná na 

výpomoc letecká technika (1x Mi-17 s BAMBI vakom). 

TC ALPHA, CHARLIE,       

JV PZK, DK, OZ, 

Jakub Building Gun, 

Jakub Koloseum, 

Bralce-Via Ferrata, 

Družba JHRBG 

 

 

Tábor Slávia (220) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE SLSD 2019 

PS OS 

SR,  

VzS SR,  

zahraničn

é vojská 

(USA, 

ČR, 

21.10.-

18.11.2019 
V tomto výcvikovom roku bolo toto cvičenie prepojené 

využitím jednotného scenára s cvičením Severoatlantickej 

aliancie (NATO) ,,TRIDENT JUPITER“ a reálne s 

cvičeniami, vykonávanými na našom území ,,SLOVAK 

AIR SHIELD“ a ,,CLEAR SIGN“. Cvičenie vyvrcholilo 

dvojstupňovým veliteľsko-štábnym cvičením s 

čiastočným vyvedením vojsk. Cieľom cvičenia 

TC A1-A6, 

TC B1,B2, TC C1-C5,  

Delostrelecká strelnica, 

Komunikácie a priestory v 

sektore 13, 

CVBV, 

Vodné cvičisko – okolie, 
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5 VEREJNÝ  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 

5.1  Správa majetku štátu 

Odbor správy majetku štátu (OdSMŠ) zodpovedal v roku 2019 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 2019  

 

Náklady na prevádzku v roku  2019 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 

Maďarska

, Poľska, 

Portugalsk

a) 

„Slovenský štít 2019“ bolo preveriť systém velenia a 

riadenia, zdokonaliť vnútorné procesy veliteľstiev a 

štábov so zameraním na mechanizovanú brigádu cieľa, 

spôsobilostí 2017, ako aj precvičiť vzájomnú súčinnosť 

jednotiek pozemných síl, vzdušných síl a síl pre špeciálne 

operácie. Okrem iného išlo o komplexné preverenie 11. 

mechanizovaného práporu Martin pri plnení operačných 

úloh v konflikte vysokej intenzity za podpory koaličných 

partnerov a reálne precvičenie konceptu podpory 

hostiteľskou krajinou. 

 

JV OZ, 

TC Oremland, 

Telocvičňa UB 100, 300, 

Posilňovňa UB 100, 300, 

Konštruktívna simulácia 

Tábor Slávia (425) 

Stanový tábor (358 

Brožkov Prameň (341) 

Táborisko Riečky(227) 

UB 60 Zábava (48) 

UB 100 (40) 

UB 300  (44) 

Vododrom UB 60  (50) 

Chata Dolina  (8) 

Poľné táboriská /MS Riečky/ 

(202) 

INTENZÍVNY VÝCVIK RPV VZS 

rpv VzS 

5.pŠU ZA 

19.11.-

21.11.2019 
V dňoch 19.11.-21.11.2019 sa v Centre výcviku Lešť 

uskutočnil intenzívny výcvik Roty podpory velenia 

vzdušných síl v súčinnosti s 5. plukom špeciálneho určenia 

Žilina, ako odbornej výpomoci pre streleckú a taktickú 

prípravu. Tento trojdňový výcvik bol zameraný na 

streleckú a taktickú prípravu kde sa príslušníci roty 

venovali zdokonaľovaniu v streľbe z Pi                vz. 82, 

najskôr formou nácvikov v manipulácii so zbraňou, v 

streleckom postoji a mierení. Pri samotných streľbách z 

pištole si inštruktori z 5. pluku špeciálneho určenia 

pripravili cvičenia zamerané na mierenú a pudovú streľbu, 

streľbu po fyzickej záťaži, či na streľbu vo dvojici. Taktická 

príprava bola venovaná boju v zastavaných priestoroch s 

využitím systému MILES 2000, 

JV STK, 

Jakub Building Gun, 

VVT Jakub Koloseum, 

TC Oremland, 

Telocvičňa UB 100, 300 

Posilňovňa UB 100 

UB 100 (24) 

T-Slávia (67) 

 



S t r a n a  | 37 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2019 

 

 

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 (fond 111) boli naplnené a čerpané v ekonomickej 

kategórii 610 na 100%, v kategórii 620 bolo čerpanie 100 %, v kategórii 630 bolo čerpanie na 

úrovni 100 %  v kategórii 640 bolo čerpanie 100 %  a 710 na 99,97%. 
 

Finančná 

položka 

Schválený 

rozpočet v € 

Upravený 

rozpočet v € 
Čerpanie k 31.12.2019 v € Plnenie v % 

 

600 10 300 043,00 €            12 232 323,00 €  12 232 282,44 € 100,00  

610   4 210 954,00 €                5 270 101,00 €  5 270 099,91 € 100,00  

620   1 640 814,00 €                  1 882 666,00 €  1 882 665,62 € 100,00  

630   4 087 794,00 €           4 749 180,00 €  4 749 143,93 € 100,00  

640     360 481,00 €                   330 376,00 €  330 372,98 € 100,00  

710 156 143,00 € 3 372 502,00 € 3 371 481,92 € 99,97  
 

 

 

Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – 5.270,1 tis. € 

Mzdové náklady na fyzický stav (priemerný počet pracovníkov za rok 2019)  364,5 osôb, 

z toho  66,7  profesionálnych vojakov a 297,8 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. 

Kategória 630 – tovary a ďalšie služby – čerpanie celkom 4.749,1  tis. €  

 

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

• 631 Cestovné výdavky  35.375,- € 

• 632 Energia, voda a komunikácie             798.634,- € 

• 633 Materiál a služby            1.698.114,- € 

• 634 Dopravné               216.497,- € 

• 635 Rutinná a štandardná údržba           1.995.646,- € 

• 636 Nájomné za prenájom                     558,- € 

• 637 Ostatné tovary a služby            1.004.319,- € 

 

Kategória 640 – Bežné transfery   celkom 330,4 tis. € 

Medzi rozhodujúce výdavky CV Lešť patrilo v tejto položke vyplácanie nemocenských 

dávok, odstupné, odchodné a stabilizačný príspevok. 

 

Kategória 700 – Kapitálové výdavky celkom 3.371,5  tis. € 



S t r a n a  | 38 

 

 

Výročná správa Centra výcviku Lešť za rok 2019 

 

 

Investičné akcie a výzbroj  

 

5.2.2 Porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami 

 

Podľa kategórií:  

Tabuľka informuje o medziročnej zmene rozpočtu po jednotlivých kategóriách.  

 

 

 

 Jednotlivé oblasti rozpočtu sú vyrovnané a došlo aj k úspore finančných 

prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 

 
 

 

 

Ekonomic. 

kategória 

Druh 

výdavku 

rok 2019 

v tis. € 
Index 

rok 2018 

v tis. € 
Index 

rok 2017 

v tis. € 
Index 

610 Mzdy a platy 5.270,1 122 4.334,8 112 3.859,9 105 

620 Poistné 1.882,7 119 1.576,7 110 1.420,7 104 

630 
Tovary a ďalšie 

služby 
4.749, 1 110 4.316, 8 95 4.538,7 123 

640 Bežné transfery 330,4 93 354, 3 122 288,0 99 

700 
Kapitálové 

výdavky celkom 
3.371,5 290 1.160,5 5 21.633,2 120 

Výdavky celkom 15.602,8 133 11.743,1 37 31.740,5 118 

Druh výdavku Položka 
rok 2019 

v tis. € 
Index 

rok 2018 

v tis. € 
Index 

rok 2017 

v tis. € 
Index 

Cestovné 631 35,4 101 35,2 96 36,4 88,6 

Energie a  voda 632 798,6 107 749,7 111 674,2 99,3 

Materiál a služby 633 1.698,1 138 1.227,9 70 1.756,3 139,4 

Dopravné 634 216,5 99 219,8 89 246,5 114,4 

Údržba 635 1.995,6 181 1.102,0 96 1.145,6 155,4 

Prenájom 636 0,6 35 1,7 37 4,6 92,0 

Služby 637 1.004,3 102 980,4 145 674,9 89,9 

Transfery 642 330,4 93 354,3 123 288,0 98,5 

Kapitál. výdavky 710 3.371,5 290 1.160,5 5 21.633,2 120,2 

Celkom: 9.451,0 162 5.828,5 22 26.459,7 98,0 
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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 31.12.2019 

Fin. Schválený Plnenie v % Úpravený Plnenie v % Skutočnosť 

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

200 280 000 € 136,45 % 280 000,00 € 136,45 % 382 046,90 € 

223  250 000,00 € 140,29 % 250 000,00 € 140,29 % 350 723,83 € 

223001 80 000,00 € 138,48 % 80 000,00 € 138,48 % 110 787,11 € 

223003 170 000,00 € 141,14 % 170 000,00 € 141,14 % 239 936,72 € 

292     30 000,00 €   104,41 % 30 000,00 € 104,41 % 31 323,07 € 

   

 

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 2019 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 31.12.2019 bol 

skutočný počet 370 osôb, z toho 72 profesionálnych vojakov a 298 zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.  
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6.2   Organizačná štruktúra CV Lešť 

 

 

6.3 Aktivity  uskutočnené v prospech rozvoja ľudských zdrojov (vzdelávanie) 

Novoprijatí zamestnanci CV Lešť sa v rámci adaptačného procesu oboznamovali so 

základnými internými normami (Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a Vnútorný 

poriadok). Pod vedením vedúcich zamestnancov na jednotlivých stupňoch riadenia absolvovali 

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

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

absolvovali vstupné poučenie o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

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

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne existujúcej štruktúry formou odborných kurzov, 

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

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

Lešť. Do vyššej vojenskej hodnosti boli v roku 2019 povýšení 14 profesionálni vojaci a 1 

profesionálnemu vojakovi bola zapožičaná vyššia vojenská hodnosť. 

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 4 
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Realizované prehlbovanie a rozširovanie  

kvalifikácie v roku 2018 
Počet osôb 

Kurz obsluhy stavebných strojov, krovinorezu, reťazovej motorovej píly...  47 

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

Kurzy strelectva – inštruktor streľby, odborné kurzy  11 

Kurz inštruktor horolezectva, skalného lezenia 1 

Kurzy ochrany v bojových zónach, bezpečnosti ochrany členov ozbrojených 

zložiek.  
10 

Konferencia k pracovnému právu 2019  2 

Zaškolenie na obsluhu systémov EPS, EZS-ATS, UTO- Avigilon, IBS - C4  40 

Školenie k dynamickému nákupnému systému verejného obstarávania  4 

Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní 5 

Aktualizačné odborné prípravy z oblastí BOZP, ergonómie, ochrane zdravia a 

ochrany pred požiarmi 
2 

Kurz SpiraldynamikBasic Med 2 

Kurzy metódy Ľ. Mojžišovej 3 

Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia  1 

Odborný seminár k príspevkom na rekreáciu, minimálnej mzde a príplatkom 

na rok 2020 
3 

 

 
 
6.4   Kvalifikačná, veková štruktúra, sociálna politika 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2019 

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

1 100 169 3 8 86 3 

 

   Veková štruktúra zamestnancov CV Lešť k 31.12.2019 

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

0 17 92 135 104 22 

 

   Priemerné hrubá mzda  

 

Rok 2019 /€/ 2018 /€/ 2017 /€/ 

PrV 2012,34 1757,62 1499 

Zamestnanci 1023,34 835,10 734 

 

V CV Lešť bol v roku 2019 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 
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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 2019 boli spracované a vydané 3 doplnky tabuľky počtov CV Lešť.  

 

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 2019 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 2019 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 2019 sa uskutoční dňa 20. mája 2020 o 09:30 hod. v brífingovej 

miestnosti Riaditeľstva CV Lešť, UB 300. 

 Zverejnenie Výročnej správy CV Lešť je na webovej stránke CV Lešť 

https://lest.mil.sk/1159/. 

 

 

V Lešti, 27. apríla 2020     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 

https://lest.mil.sk/1159/
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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 Close Quarter Battle - Boj na krátku vzdialenosť v zastavanej oblasti 

CHECKPOINT Kontrolný bod 

SERE Survival, Evasion, Resistance, Escape (prežitie, vyhnutie sa, odolnosť, útek) 

MKM, KM Medzinárodný krízový manažment, Krízový manažment 

VS Vojenské spravodajstvo 
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VP Vojenská polícia 

VP VO Lešť Vojenský priestor Vojenského obvodu Lešť 

VÚHE MO SR Vojenský ústav hygieny a epidemiológie 

RCHBO Radiačná, chemická a biologická ochrana 

VHJ Vojenská hasičská jednotka 

SPC Strelecko-prípravné cvičisko 

CAX Computer Assisted Exercise - Počítačom podporované cvičenie 

MILES 
Multiple Integrated Laser Engagement System– Inštrumentovaný laserový 

systém podpory výcviku 

FBLR Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

SVaLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

MDMP Military Decision Making Process – Vojenský rozhodovací proces 

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

výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín Trenčín 

 


