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CENTRUM VÝCVIKU 

              LEŠŤ                                                                             Lešť dňa:  

–––––––––––––––––––––-                                                                      Výtlačok č.:             

CV-                                                                   Počet listov:              

 

 

         

VSTUPNÉ POUČENIE  
Z  BEZPEČNOSTI  A OCHRANY  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI,  OCHRANY PRED 

POŽIARMI,  OCHRANY ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA A CIVILNEJ OCHRANY 

OBYVATEĽSTVA  V  SÚVISLOSTI  S  POBYTOM  A  POHYBOM OSÔB NA 

PRACOVISKÁCH CV LEŠŤ 

  

I. Oblasť bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci ( ďalej len „BOZP“ )  

 

1. Fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku pracovného úrazu, iného úrazu ako 

pracovného úrazu, alebo smrti, nebezpečnej udalosti a  bezprostrednej hrozby 

závažnej  priemyselnej  havárie ku ktorým došlo na pracoviskách Centra výcviku 

Lešť (ďalej len „CV Lešť“) má povinnosť bezodkladne ohlásiť vznik uvedených 

skutočností v zmysle § 17 Zákona č.124/2006 Z. z. o  BOZP a o zmene a doplnení  

niektorých  zákonov, Smernice MO SR č.21/2014 o podrobnostiach o jednorazovom 

mimoriadnom odškodnení, o postupe nadriadených pri prerokúvaní a určovaní náhrady 

škody a o ďalších podrobnostiach o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi 

a chorobami z povolania PrV a Usmernenia k zabezpečeniu plnenia povinností hlásenia, 

evidencie a registrácie pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, ohrozenia 

chorobou z povolania a nebezpečných udalostí SEMAI-130-117/2011-OdDČIP v tomto 

poradí: 

a) riadiacemu výcviku (zamestnania) CV Lešť a príslušnému správcovi zariadenia 

CV Lešť, 

b) vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany (ďalej len „VO“ ) CV Lešť na tel. č. 

0960 465324, 0960 465815, 0911071681,  

c) bezpečnostnému technikovi CV Lešť na tel. č. 0903 820 926, 0960 465 344, 0960 

465 436, 0903 824 561. 
 

Stav miesta vzniku pracovného úrazu, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo 

smrti, nebezpečnej udalosti nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrovacích 

orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na 

zabránenie veľkej hospodárskej škody (v  zmysle § 17 Zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. II. Usmernenia na zabezpečenie plnenia 

povinnosti hlásenia, evidencie a registrácie pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb 

z povolania, ohrozenia chorobou z povolania a nebezpečných udalostí č. 

SEMAI – 130/117/2011-OdDČIP). 
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2. Pri výcviku alebo inej činnosti organizovanej CV Lešť dodržiavať pokyny riadiaceho 

výcviku (zamestnania).  

3. Účastníci výcviku ozbrojených síl Slovenskej republiky (SR) alebo iných silových zložiek 

SR a civilných osôb zúčastňujúcich sa výcviku ako aj zamestnaní a pobytu v ubytovacích 

a výcvikových priestoroch so zbraňami a strelivom sú povinný oboznámiť sa 

so  Smernicou R CV Lešť k aplikácii vojenskému predpisu Vševojsk 5-6.o zabezpečení 

vojenských zbraní, munície a výbušnín proti stratám a krádežiam, ako aj zákona č. 

190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov 

v podmienkach CV Lešť.  

4. Je zakázané fajčiť na miestach, ktoré nie sú vyhradené na tento účel. 

5. Nepožívať alkohol, omamné a iné psychotropné látky v priestoroch CV Lešť a pod ich 

vplyvom sa tu ani nezdržiavať. 

6. V prípade pohybu v určenom priestore dodržiavať bezpečný pohyb vo Vojenskom obvode 

Lešť (ďalej len „VO Lešť“) z dôvodu vysokého výskytu divej zvery – možnosť napadnutia. 

7. Dodržiavať a rešpektovať bezpečnostné značenie -  zákazové, výstražné, príkazové, 

požiarne značky a značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc. 

8. Dodržiavať zákazy vstupu do týmto zákazom označených miestností a priestorov. 

9. Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení 

inžinierskych sietí.  

 

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb 

V CV Lešť môžu byť  nebezpečenstvá   predovšetkým charakteru: 

a) fyzikálneho (hluk, poloha pracoviska, nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci 

možný pád osôb, tlak, úder, rez, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie, odletujúce 

a padajúce predmety, elektrický prúd a napätie, teplota vzduchu a jej rýchle zmeny, 

prúdenie vzduchu, osvetlenie, prašnosť, nebezpečenstvo pádu stromov a konárov 

stromov), 

b) chemického (plyny, pary, aerosoly, žieravé, dráždivé), 

c) biologického (rastliny, zvieratá, hmyz, plazy), 

d) pohyb a činnosť bojovej techniky, motorových vozidiel, zabezpečujúcich a cvičiacich 

jednotiek po komunikáciách a v priestoroch VO Lešť. 

Vstup a pohyb vo VP  VO Lešť 

1. Vstup, pohyb a pobyt do VP VO Lešť  upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských 

obvodoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Fyzickým osobám a súkromným vozidlá je povolený v zmysle zákona v len s Písomným 

súhlasom k vstupu osôb a k vjazdu motorových vozidiel“, ktoré vydáva Správa vojenského 

obvodu so sídlom v Pliešovciach po predchádzajúcom schválení povereným 

zamestnancom CV Lešť. 

2. MO SR nezodpovedá za poškodenie zdravia alebo inú škodu, ktoré vzniknú v dôsledku 

nerešpektovania zákazov a ďalších ustanovení zákona č. 281/1997 Z.z. o vojenských 

obvodoch ako aj nerešpektovaním dopravného a bezpečnostného značenia. 

3. Dodržiavať ustanovenia zákona  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a dopravného značenia. 

4. Vo VP VO Lešť sa môžu osoby pohybovať len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb 

mimo určeného času a priestoru je zakázaný! 

5. Zákaz používať k pitiu vodu z nepreverených zdrojov. 



3 

 

6. Zákaz  manipulovať s vodovodnou a elektrickou sieťou. 

7. Zákaz zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov 

obrannej infraštruktúry. 

8. Zákaz poľovať na zver, chytať ryby a zbierať lesné plody. 

9. Zákaz kúpať sa vo vodných nádržiach VO Lešť. 

10. Zákaz svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia. 

11. Zákaz vykonávať činnosti, ktorými sa môže poškodiť majetok štátu a ktorými môže 

obmedziť alebo zabrániť plneniu úloh obrany  bezpečnosti štátu. 

12. Pri nájdení munície alebo podozrivého predmetu sa ich nedotýkať, označiť miesto 

nálezu, nahlásiť nález vedúcemu zmeny VO CV Lešť (tel. č.: 0960 465 324, 

0960 465 815, 0911 071 681), zabezpečiť presun osôb do bezpečnej vzdialenosti, čakať 

na príchod Vojenskej polície a ďalej sa riadiť ich pokynmi. 

 

II. Oblasť požiarnej ochrany (ďalej len „PO“) 

 

1. V súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a smernicou Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 6/2014 o ochrane pred 

požiarmi oboznámiť sa s dokumentáciou ochrany pred požiarmi CV Lešť: 

 Požiarno-poplachové smernice – dostupné u správcu zariadení, 

 Požiarny evakuačný plán – dostupné u správcu ubytovacích zariadení, 

 Plán ochrany pred požiarmi - len pre cvičiská a výcvikové zariadenia podľa účelu 

pobytu – dostupné pri vykonaní Zápisu z vykonania dohovoru o využití 

výcvikových zariadení alebo u správcu jednotlivých výcvikových zariadení.  

Oboznámenie zabezpečí určená osoba  pri vstupnom poučení.  

2. Osoby zdržujúce sa v priestoroch v správe CV Lešť vykonávajú pri spozorovaní 

požiaru tieto činnosti: 

a) vyhlasujú v priestore vzniku požiaru požiarny poplach, 

b) zabezpečujú bezodkladné nahlásenie vzniku požiaru na jednu z ohlasovní požiarov 

CV Lešť: 

 Táborisko SLÁVIA (vedúci zmeny VO), súp. č. 171 – tel. č. 0960 465 815, 

0960 465 324, 0911 071 681, 

 Monoblok + KJB (ubytovňa Slávia 100), súp. č. 37 – tel. č. 0960 465 560,  

0902 749 832, 

 Ubytovňa Slávia 300 (riaditeľstvo), súp. č. 174 – tel. č. 0960 465 310, 

0903 824 550, 

c) zabezpečujú záchranu a vyvedenie osôb z ohrozeného priestoru, 

d) vykonávajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie materiálu, 

e) lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar dostupnými prostriedkami. 

3. Osoby vykonávajú činnosti uvedené v odseku 2 písm. c) až e) len vtedy, ak tým nie je 

ohrozená ich vlastná bezpečnosť. 

4. Hlásenie o vzniku požiaru podľa odseku 2 písm. b) obsahuje údaje 

a) o osobe, ktorá podáva hlásenie,  

b) o tom, čo horí (objekty, materiál, technika, trávnatý porast a pod.), 

c) o počte zranených alebo ohrozených osôb prípadne zvierat, 

d) o opatreniach, ktoré boli vykonané, 
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e) o mieste vzniku požiaru. 

5. Použitie hasiaceho prístroja bezodkladne nahlásiť riadiacemu výcviku (zamestnania) 

a príslušnému správcovi zariadenia CV Lešť. 

6. Pri vzniku požiaru prerušiť ihneď výcvik. Vo výcviku pokračovať až po uhasení požiaru 

na základe súhlasu správcu zariadenia. 

7. Zákaz poškodzovať, zneužívať a sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam, požiarnym 

vodovodom a k hlavným uzáverom vody, plynu a elektriky. 

8. Neobmedziť prejazdnosť a účelovosť zariadení umožňujúcich protipožiarny zásah. 

9. Udržiavať trvalo voľné únikové cesty a východy. 

10. Zákaz zakladať oheň okrem miest na to určených a manipulovať s otvoreným ohňom 

(mimo plnenia výcvikových úloh so zodpovednosťou na riadiacom zamestnania, výcviku). 

11. Bez súhlasu vyšetrujúcich orgánov je na požiarovisku zakázané robiť odpratávacie alebo 

upratovacie práce, odnášať akékoľvek predmety a materiál, ak to nie je osobitne nutné na 

lokalizáciu požiaru, hasenie požiaru alebo z bezpečnostných dôvodov, prípadne na 

zabránenie možnosti vzniku škôd väčšieho rozsahu, kontaminácii životného prostredia 

a podobne. 

Vykonávanie záchranných prác 

Pri požiari sa vykonávajú záchranné práce v tomto poradí: 

1. Záchrana osôb a zvierat. 

2. Záchrana požiarne nebezpečného materiálu (napr. tlakové nádoby, horľavé kvapaliny, 

munícia a pod.). 

3. Záchrana materiálu, ktorý podporuje šírenie požiaru a je bezprostredne ohrozený. 

4. Záchrana materiálu vysokých hodnôt. 

5. Záchrana bojovej techniky. 

6. Záchrana ostatného materiálu. 

 

III. Oblasť ochrany životného prostredia ( ďalej len „ŽP“ ) 

 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a vyhlášky MŽP SR  č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

je potrebné dodržiavať tieto nariadenia: 

1. V  CV Lešť je zakázané vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody. 

2. V prípade úniku ropných alebo iných znečisťujúcich látok do prostredia, (do pôdy 

alebo vody), bezodkladne informovať: 

- ekológa CV Lešť – Mgr. Michal ŠABO  tel. č. 0960 465 810, 0903 824 925,  

- vedúceho zmeny VO CV Lešť  tel. č. : 0960 465 324, 0960 465 815, 0911 071 681. 

3. Je zakázané doplňovať PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú určené. V rámci CV Lešť sú 

vyčlenené plochy na doplňovanie PHM v autoparku Riečky, VODODROM a na Strelnici 

bojových vozidiel. Na iných miestach sa smú pohonné látky doplňovať len s použitím 

záchytnej vane. Doplňovať PHM sa smie len na spevnených plochách. Pri doplňovaní 

PHM je potrebná havarijná súprava na likvidáciu úniku znečisťujúcich látok. 
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4. Akúkoľvek techniku umývať len na miestach na to určených. V rámci CV Lešť je to 

umývacie zariadenie SIGMA v priestoroch bývalých kasární Zábava. Pozor! Zariadenie je 

v sezónnej prevádzke a má obmedzenú kapacitu. 

5. Komunálny odpad umiestňovať len do nádob na to určených (veľkokapacitné kontajnery 

a 1100 l nádoby), ktoré sú na každom pracovisku. 

6. Kuchyne a výdajné miesta stravy (jedálne) sú zabezpečené nádobami na KBO (kuchynský 

biologicky rozložiteľný odpad). Sem patria zvyšky stravy a  jedlé oleje a tuky. 

7. V parkoch techniky (aj pri vyvedení techniky do terénu) umiestňovať pod techniku 

záchytné vaničky! 

 

IV. Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „CO obyvateľstva“) 

 

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len „MU“) a v čase výnimočného stavu 

a núdzového stavu (ďalej len „VS“ a „NS“) CV Lešť zabezpečuje evakuáciu a ukrytie pre 

svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti. Hlavnou úlohou evakuácie je vykonať 

odsun ohrozených osôb, vecí, prípadne zvierat z ohrozeného územia. Plánuje a spresňuje sa 

podľa vyhodnotenia zdrojov ohrozenia a hrozby vzniku mimoriadnej udalosti. Rozsah 

evakuácie závisí od MU a od pôsobenia jej následkov na život, zdravie alebo majetok. 

Evakuáciu v CV Lešť riadi a zabezpečuje riaditeľ CV Lešť prostredníctvom evakuačnej 

komisie (ďalej len „EVAK“). 

Za vyrozumenie zodpovedá vedúci zmeny oddelenia ochrany objektov - vlastná ochrana (ďalej 

len „VZ OddOO-VO“), ktorý na základe rozhodnutia riaditeľa CV Lešť ďalej vyrozumieva 

podľa plánu vyrozumenia CV Lešť: 

 predsedu EVAK, 

 pohotovostnú časť (vedúceho PČ CV Lešť), 

 pracoviská oddelenia ochrany objektov – vlastná ochrana (ďalej len “OddOO-VO“), 

ktoré vyrozumievajú cvičiace jednotky v priestoroch CV Lešť. 

 

V prípade vyhlásenia evakuácie osoby pôsobiace v ohrozených objektoch CV Lešť na 

základe rozhodnutia riaditeľa CV Lešť alebo EVAK odchádzajú po vyvedení z objektov CV 

Lešť vlastnými dopravnými prostriedkami do miest bydliska (okamžitá evakuácia).  

V prípade ohrozenia, ktoré svojím rozsahom nevyžaduje opustenie všetkých objektov CV 

Lešť sa osobám v ohrozených objektoch určuje iný objekt (priestor), ktorý zaujmú peším 

presunom, vlastnými dopravnými prostriedkami alebo dopravnými prostriedkami odborného 

zabezpečenia evakuácie. 

 

Odborné zabezpečenie evakuácie v CV Lešť 

1) poriadkové a bezpečnostné (preprava v spolupráci s VP a PZ SR), 

2) dopravné (služobné dopravné prostriedky CV Lešť), 

3) zdravotnícke (poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ZdrOd CV Lešť), 

4) zásobovacie (pitná voda a základné potraviny, OdLogPo CV Lešť). 

Určené priestory zhromaždenia (sústredenia) a nástupu pre evakuovaných: 

1. pri evakuácií budov 

 Sklady, garáže Zábava  – plocha pri umývacej rampe, 
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 – parkovisko za budovou veliteľstva VC HaZZ Lešť, 

 Táborisko Slávia  – parkoviská pre nákladné a osobné automobily nad 

budovami C, D, 

 Slávia 300 – parkovisko pred budovou ubytovne Slávia 300 s. č. 174, 

 Pavlíkov Laz Slávia – parkovisko pri budove dozorného s. č. 36 (prijímacia 

kancelária), 

 – parkoviská pri budove Monoblok + KJB s. č. 37, 

 – spevnené plochy stanového tábora, 

 Vodorom  – spevnená plocha pri vodnom cvičisku Vododrom, 

 ČOV Oremov Laz  – spevnená plocha pri administratívnej budove s. č. 185, 

 Sídlisko Družba – asfaltová cesta pred Fínskymi domčekmi s. č. 55-60, 

 Hlavný tábor Oremov Laz – parkovisko pri budove klub 800 s. č. 196, 

– parkovisko pred budovou Múzeum s. č. 188, 

 Hlavný tábor Oremov Laz – Oremland – spevnená plocha pri budove s. č. 202, 

– spevnená plocha pri budove s. č. 210, 

 Výcviková osada Jakub Village – plocha pred VT Auto-moto hala  s. č. 235, 

– plocha pred VT Nemocnica s. č. 240, 

 Tanková kombinovaná strelnica – asfaltová plocha pri tylovej budove strelnice s. č. 66, 

 – odstavná plocha panelová, 

 Táborisko Brožkov prameň   – plocha pred budovou KJB s. č. 50, 

 Táborisko Riečky – parkovisko pred budovou ubytovňa dôstojníkov (Fínsky domček -

správca) s. č. 158, 

 –  parkovacia plocha poľný autopark, 

 Strelnica Kamenný vrch – asfaltová plocha pred budovou s. č. 90, 

 Muničné sklady Riečky – Košová – ochranná spevnená plocha. 

2. pri evakuácií územia CV Lešť 

 Šimákov Laz – evakuačný priestor pre Táborisko Slávia, UB-300, UB-100, UB-60, chata 

Dolina, 

 Strelnica bojových vozidiel – evakuačný priestor pre Táborisko Brožkov prameň, 

 Dolné Dlhé Diely – evakuačný priestor pre Táborisko Riečky a Táborisko MS Riečky.   

 

CV Lešť zriaďuje miesta pre krátkodobé umiestnenie evakuovaných osôb do 72 hodín 

v priestoroch a objektoch (zariadeniach) v správe CV Lešť nasledovne: 

 priestor objektu Táborisko Slávia – prízemie ubytovní mužstva bloky A, B, C, D, E, F, 

 priestor objektu Slávia UB 300 – športový objekt telocvičňa, 

 priestor objektu Slávia UB 100+KJB – športový objekt telocvičňa a jedáleň,  

 priestor objektu UB 60 Vododrom, 

 prízemie objektu Odboru simulačných technológii, 

 priestor objektu Jakub Village – objekt nemocnica a priestor IZS, 

 priestor objektu Strelnica bojových vozidiel – učebne a administratívna časť, 

 priestor objektu Brožkov prameň – ubytovne, jedáleň, 

 priestor objektu pozorovateľňa Kamenný vrch, 

 priestor objektu Taborisko Riečky, 

 priestor objektu Sklady, garáže Zábava – sklady, jedáleň, ubytovňa. 
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Pri vzniku MU a v čase VS a NS,  zotrvanie v priestoroch a zariadeniach v správe CV Lešť 

je na rozhodnutí riaditeľa CV Lešť a jeho EVAK skupiny, s rozhodnutím upovedomí veliteľa 

(vedúceho) cvičiacej jednotky. 

 

V. Záverečné ustanovenia  

 

Poučenie o BOZP, ochrany ŽP, PO a CO obyvateľstva je vykonávané v súvislosti s 

pobytom a pohybom osôb nachádzajúcich sa  na pracoviskách CV Lešť s vedomím CV Lešť.  

 

Účasť na vstupnom poučení z BOZP, ochrany pred požiarmi, ochrany životného 

prostredia a civilnej ochrany obyvateľstva v súvislosti s pobytom a pohybom osôb v CV 

Lešť je povinná pre všetky osoby nachádzajúce sa na pracoviskách CV Lešť so súhlasom 

CV Lešť! 
Určený zamestnanec (riadiaci, veliteľ vyslanej skupiny) zodpovedá za dodržiavanie 

týchto opatrení, je povinný preukázateľne oboznámiť všetkých svojich podriadených s 

týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkým oboznámeným s 

uvedením dátumu poučenia (spravidla v deň príchodu pred vstupom do priestorov CV 

Lešť). 

 

Určený zamestnanec je povinný: 

1. Pri využívaní výcvikových zariadení Odboru podpory výcviku 

- výtlačok číslo 1 vstupného poučenia spolu s podpísanou prezenčnou listinou odovzdať 

v deň príchodu vedúcemu Oddelenia zariadení taktického výcviku na Adm. - skladovej 

budove súp. č. 220 (Budova č. 53), tel. č.  0960 465 704, 0903 824 986. 

- výtlačok číslo 2 vstupného poučenia spolu s podpísanou prezenčnou listinou mať 

k dispozícii  počas celého pobytu v CV Lešť! 

2. Pri využívaní zariadení simulačných technológií Odboru simulačných technológií 

- výtlačok číslo 1 vstupného poučenia spolu s podpísanou prezenčnou listinou odovzdať v 

deň príchodu Mgr. Jaroslavovi PALÁNOVI na budove Odboru simulačných technológií 

súp. č. 191, tel.: 0960 455 943, 0903 135 695. 

- výtlačok číslo 2 vstupného poučenia spolu s podpísanou prezenčnou listinou mať k 

dispozícii  počas celého pobytu v CV Lešť! 

3. Jednotlivci na účel výcviku   

Oboznámenie so vstupným poučením s podpísaním prezenčnej listiny zabezpečí riadiaci 

výcviku, inštruktor výcviku,  ktorého sa zúčastňujú a zároveň zabezpečí evidenciu. 

4. Osoby ubytované na iný účel 

Vstupné poučenie dostupné v Prijímacej kancelárii Oddelenia ubytovacích zariadení, ktorá 

zabezpečí jeho evidenciu po oboznámení sa s ním a podpísaní.  
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Prezenčná listina zo vstupného poučenia 

 

Odprednášanej téme vstupného poučenia som porozumel, čo potvrdzujem svojim 

podpisom.  
 

P. č. Hodnosť, meno a priezvisko Dátum poučenia 
Útvar alebo 

bydlisko 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     
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Prezenčná listina zo vstupného poučenia 

 

Odprednášanej téme vstupného poučenia som porozumel, čo potvrdzujem svojim 

podpisom.  
 

P. č. Hodnosť, meno a priezvisko Dátum poučenia 
Útvar alebo 

bydlisko 
Podpis 

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     

80.     
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príloha č. 1 

 k Vstupnému poučeniu v súvislosti s pobytom a pohybom na pracoviskách CV Lešť 

 

Zodpovednosť veliteľa vyvedenej jednotky za dodržiavanie aktuálne 

platných usmernení VÚHE a aktuálne platného COVID AUTOMATU 

 

CV Lešť je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom obrany Slovenskej 

republiky, ktorej účelom je plniť úlohy obrany a bezpečnosti štátu a s tým súvisiacich potrieb 

výcviku vrátane služieb s tým spojených pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, ozbrojených zborov, spravodajských služieb, záchranných zborov, alebo 

záchranných služieb. 

CV Lešť zabezpečuje dodanie objednanej výcvikovej a logistickej základne (príp. 

vyškoleného personálu – obsluhy) objednané služby (strava, upratovanie, a pod.). 

Za zabezpečenie režimu a organizovanosti jednotky vrátane dodržiavania proti 

epidemických opatrení, aktuálne platných usmernení VÚHE, aktuálne platného COVID 

AUTOMATU a aktuálne platných vyhlášok UVZ SR zodpovedá veliteľ cvičiacej jednotky. 

 

Veliteľ cvičiacej jednotky (vedúci skupiny, zodpovedná osoba) zodpovedá: 

1. za dodržiavanie všeobecných preventívnych proti epidemických opatrení (R-O-R a pod.) 

svojich podriadených (aj mimo organizovanej činnosti v rámci osobného voľna) v súlade 

s aktuálne platným usmernením VÚHE a aktuálne platným COVID AUTOMATOM, 

2. za organizáciu spoločných zamestnaní v exteriéroch a v interiéroch v súlade s aktuálne 

platným usmernením VÚHE a aktuálne platným COVID AUTOMATOM, 

3. za správne používanie výcvikovej a logistickej základne v súlade so schválenými 

prevádzkovými poriadkami v súlade s aktuálne platným usmernením VÚHE a aktuálne 

platným COVID AUTOMATOM, 

4. za správne používanie ochranných pomôcok a správny spôsob očisty a dezinfekcie 

seba,pomôcok a plôch v súlade s aktuálne platným usmernením VÚHE a aktuálne 

platnýmCOVID AUTOMATOM, 

5. za umiestnenie svojich podriadených v ubytovacích zariadeniach CV Lešť (tj. rozdelenie 

osôb do jednotlivých izieb, stanov a pod.) v súlade s aktuálne platným usmernením 

VÚHE, aktuálne platným COVID AUTOMATOM, a v súlade s platnými  vyhláškami 

UVZ SR, 

6. za pravidelné vetranie v mieste ubytovania a v učebniach, dodržiavanie zásad hygieny 

jednotlivca a proti epidemických opatrení v súlade s aktuálne platným usmernením 

VÚHE a aktuálne platným COVID AUTOMATOM, 

7. za organizáciu odberu stravy, vrátane usadenia za spoločné stoly, očisty a dezinfekcie 

príborov (príp. trojdielneho jedálenskej nádoby) v súlade s platnými usmernením VÚHE, 

aktuálne platným COVID AUTOMATOM a v súlade s platnými  vyhláškami UVZ SR, 

8. za organizáciu a spôsob vykonania telovýchovných aktivít (výlučne po dohode s R OdŠV 

CV Lešť) v súlade s aktuálne platným usmernením VÚHE a aktuálne platným COVID 

AUTOMATOM. Športy s vyššou mierou kontaktu a kontaktné športy plánovať 

v maximálne možnej miere do exteriéru. 

 

 

V ..........................  dňa .........................                 ..................................................... 

            Podpis veliteľa vyvedenej jednotky 

   (vedúceho skupiny, zodpovednej osoby) 


