Informácia o voľných funkciách pre
pre profesionálnych vojakov
ozbrojených síl Slovenskej republiky
Riaditeľ Centra výcviku Lešť dáva do pozornosti profesionálnym vojakom OS SR nasledovné
voľné funkcie:
Názov funkcie:

vedúci starší dôstojník / Oddelenie medzinárodnej spolupráce/
Odbor vnútorného riadenia / Správa manažmentu / Riaditeľstvo /
Centrum výcviku Lešť
Plánovaná hodnosť: kapitán
Vojenská odbornosť: 101
Číslo špecializácie: G10
Miesto výkonu:
Lešť
Termín nástupu:
ihneď
Všeobecné požiadavky na výkon vyššie uvedenej funkcie:
- profesionálny vojak s dosiahnutou vojenskou hodnosťou kapitán alebo nadporučík, ktorý
spĺňa podmienky na povýšenie do hodnosti kapitán podľa § 45 ods. 1 zákona číslo
281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavné úlohy z opisu činnosti vyplývajúcich z funkcie:
- pripravovať a zabezpečovať zahraničné služobné cesty a zahraničné návštevy príslušníkov
CV Lešť,
- plniť úlohy v oblasti bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v pôsobnosti
CV Lešť,
- organizačne, protokolárne a mediálne zabezpečiť medzinárodné aktivity CV Lešť,
- v spolupráci s organizačnými zložkami MO SR a GŠ OS SR koordinovať medzinárodnú
(vojenskú) spoluprácu CV Lešť s vojenským diplomatickým zborom akreditovaným v
Slovenskej republike, s medzinárodnými organizáciami a partnermi,
- plánovať, koordinovať a realizovať medzinárodný výcvik a analyzovať (vyhodnocuje)
úroveň zabezpečovania výcviku a služieb s tým spojených,
- podieľať sa na tvorbe a vypracovávať dokumenty týkajúce sa medzinárodnej spolupráce
(zápisy, technické dohody, memorandá, zmluvy a pod.),
- spracovávať ročný plán zahraničných aktivít v pôsobnosti CV Lešť, jeho vykonávanie,
prideľovanie a čerpanie finančných prostriedkov a vyhodnocovanie jeho plnenia.
Požiadavky:
- organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti,
- jazyková spôsobilosť: skúška z anglického jazyka podľa STANAG 6001 (úroveň 1 a
vyššie)
- bezpečnostná previerka stupňa „T“ (v prípade nesplnenia bude previerka vyžiadaná po
premiestnení).
V prípade záujmu o vyššie uvedenú funkciu kontaktujte mjr. Ing. Petra BARANA (vedúci
OddMS, tel.: 0960/465 358, email: peter.baran@mil.sk) prípadne Ing. Gabrielu KUREKOVÚ
(vedúca
Skupiny
personálneho
manažmentu,
tel.:
0960/465
330,
email:
gabriela.kurekova@mil.sk).

Názov funkcie:

vedúci starší dôstojník / Organizačné oddelenie/
Odbor vnútorného riadenia / Správa manažmentu / Riaditeľstvo /
Centrum výcviku Lešť
Plánovaná hodnosť: kapitán
Vojenská odbornosť: 101
Číslo špecializácie: G10
Miesto výkonu:
Lešť
Termín nástupu:
ihneď
Všeobecné požiadavky na výkon vyššie uvedenej funkcie:
- profesionálny vojak s dosiahnutou vojenskou hodnosťou kapitán alebo nadporučík, ktorý
spĺňa podmienky na povýšenie do hodnosti kapitán podľa § 45 ods. 1 zákona číslo
281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavné úlohy z opisu činnosti vyplývajúcich z funkcie:
- zabezpečovať a koordinovať plnenie úloh v rámci CV Lešť,
- spracovávať podklady do Plánu HÚZO CV Lešť a analyzovať (vyhodnocovať) plnenie
úloh,
- pripravovať a zabezpečovať podklady pre pracovné porady a rokovania v CV Lešť,
- pripravovať brífingy na úrovni CV Lešť,
- organizačne, protokolárne a mediálne pripravovať domáce a zahraničné návštevy v CV
Lešť,
- v spolupráci s organizačnými zložkami MO SR, GŠ OS SR, ozbrojenými zbormi
a záchrannými zbormi SR koordinovať spoluprácu CV Lešť,
- spracovávať požiadavky do Obranného plánovania a Plánu obstarávania za OOdd,
- spracovanie podkladov do monitorovania stavu plnenia zámerov, cieľov a merateľných
ukazovateľov programov programového rozpočtovania MO SR za CV Lešť v spolupráci s
organizačnými zložkami CV Lešť,
- spracovávať podklady do komplexného hodnotenia obrany za CV Lešť,
- spracovávať podklady do Rozpracovaného programového vyhlásenia vlády na podmienky
MO SR za CV Lešť,
- analyzovať výsledky plnenia úloh, zovšeobecňovať ich pre potreby a využitie v procese
ďalšieho smerovania a plánovania,
- pripravovať podklady na internetovú a intranetovú stránku CV Lešť a mediálne
propagovať CV Lešť,
- získavať a spracovávať informácie pre činnosť CV Lešť z verejne dostupných
masovokomunikačných prostriedkov.
- vedenie vojenských motorových vozidiel pri plnení služobných úloh a ich ošetrovanie.
Požiadavky:
- organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti, samostatnosť pri plnení úloh
- jazyková spôsobilosť: skúška z anglického jazyka podľa STANAG 6001 (úroveň 1 a
vyššie)
- bezpečnostná previerka stupňa „T“ (v prípade nesplnenia bude previerka vyžiadaná po
premiestnení),
V prípade záujmu o vyššie uvedenú funkciu kontaktujte PhDr. Petra TISCHLERA (vedúci
OOdd, tel.: 0960/465 566, email: peter.tischler@mil.sk) prípadne Ing. Gabrielu KUREKOVÚ
(vedúca
Skupiny
personálneho
manažmentu,
tel.:
0960/465
330,
email:
gabriela.kurekova@mil.sk).

Názov funkcie:

Starší dôstojník / Oddelenie bojovej prípravy / Odbor simulačných
technológií / Podriadené zložky v pôsobnosti ZR / Centrum výcviku
Lešť

Plánovaná hodnosť:
Vojenská odbornosť:
Číslo špecializácie:
Miesto výkonu:
Termín nástupu:

nadporučík

101
G10
Lešť
ihneď

Všeobecné požiadavky na výkon vyššie uvedenej funkcie:
- profesionálny vojak s dosiahnutou vojenskou hodnosťou nadporučík alebo poručík, ktorý
spĺňa podmienky na povýšenie do hodnosti nadporučík podľa § 45 ods. 1 zákona číslo
281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavné úlohy z opisu činnosti vyplývajúcich z funkcie:
- spracovanie podkladov podľa predpísaných dokumentov cvičiacich pre cvičenia
podporovaných taktickým simulátorom (LIVEX), počítačom podporovaných cvičení
(CAX) a kombinovaných cvičení,
- ochranu údajov vytváraných a zaznamenávaných v prostriedkoch taktických simulátorov,
- samostatné plnenie odborných úloh a organizovanie samostatných podsystémov cvičení
podporovaných taktickým simulátorom (LIVEX), počítačom podporovaných cvičení
(CAX) a kombinovaných cvičení pri príprave a zabezpečení ozbrojených a záchranných
zložiek.
- v prípade neprítomnosti zastupovať vedúceho oddelenia bojovej prípravy,
- podieľať sa na operatívnom riešení a koordinovaní úloh pri zabezpečovaní cvičení
s taktickými simulátormi,
- oboznamovať sa s novými trendmi a technológiami v oblasti simulácií, predkladať návrhy
jednotlivých riešení,
- vykonávať v zmysle plánov riadenia cvičení všetky práce na určených miestach v priamej
súvislosti s prípravou, organizáciou, zabezpečením, vyhodnotením a vykonaním cvičení
podporovaných taktickým simulátorom (LIVEX), počítačom podporovaných cvičení
(CAX) a kombinovaných cvičení ozbrojených a záchranných zložiek, aj v poľných
podmienkach,
- participovať na medzinárodnej spolupráci s obdobnými simulačnými centrami v rámci
partnerských štátov NATO a EU,
- podieľať sa na spracovávaní odporúčaní zmien doktrín a predpisov OS SR a stálych
operačných postupov cvičiacich jednotiek,
- podieľať sa na organizovaní a riadení odborných kurzov,
- podieľať sa na spracovávaní požiadaviek do obranného plánovania,
Požiadavky:
• organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti,
• jazyková spôsobilosť: skúška z anglického jazyka podľa STANAG 6001 (úroveň 1 a
vyššie)
• bezpečnostná previerka stupňa „T“ (v prípade nesplnenia bude previerka vyžiadaná po
premiestnení).
V prípade záujmu o vyššie uvedenú funkciu kontaktujte kpt. Ing. Mateja TALIANA
(poverený riadením OdST, tel.: 0960/455 940, email: matej.talian@mil.sk) prípadne Ing.
Gabrielu KUREKOVÚ (vedúca Skupiny personálneho manažmentu, tel.: 0960/465 330,
email: gabriela.kurekova@mil.sk).

