POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV 22. ZVŠK K ÚČASTI NA CVIČENÍ
SLOVENSKÝ ŚTÍT 2017
V súlade
s
Programom
22.
základného
veliteľsko-štábneho
kurzu
č: AOS-320/2-1/9/2017-CV-OddKK sa účastníci 22. základného veliteľsko-štábneho kurzu
(ZVŠK-22) v dňoch 13. 10. – 19. 10. 2017 zúčastnia (nepretržite) cvičenia Slovenský štít
2017 (SLSD17).
a) Materiálne zabezpečenie
Všetci účastníci 22. ZVŠK do CV Lešť vyvezú:
- odev poľný vz. 97 (2007), odev poľný vz. 2007 nepremokavý- pláštenka do dažďa, obuv
poľná kožená, čistenie na obuv a odev,
- nosný modulárny systém, prilba, ochranná maska OM-10M a pláštenka JP-75A,
- spací vak s hygienickou vložkou a posteľnú plachtu,
- jedálny riad trojdielny, príbor, poľná fľaša úplná,
- súprava rezervnej spodnej bielizne, hygienické potreby,
- osobné doklady, preukaz poistenca.
b) Stravovanie
Stravovanie účastníkov 22. ZVŠK počas cvičenia bude zabezpečené prostredníctvom
CV Lešť. K tomu je potrebné aby velitelia vysielajúcich útvarov pred vyvedením do CV Lešť
v svojom písomnom vojenskom rozkaze (PVR) zverejnili príspevok na bezplatný odber
stravy pre účastníkov cvičenia. Výpis článku potvrdený NŠ práporu/oddielu účastník cvičenia
(účastník ZVŠK 22) odovzdá po príchode do priestoru vyvedenia na pracovisku prijatia osôb,
techniky a materiálu (RLS In-processing/RSOM) – CV Lešť kasárne Zábava.
Na základe zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
a Služobného predpisu č. 14/2016 zo 04. marca 2016 o poskytovaní proviantných náležitostí
bude priznané počas cvičenia v CV Lešť profesionálnym vojakom v stálej a dočasnej štátnej
službe BEZPLATNÉ STRAVOVANIE v stravnej dávke 4 podľa Služobného predpisu č.
14/2016 čl. 6 ods. 4, písmeno b) a podľa čl. 8 ods. 4 písm. c) prídavok potravín C a podľa
ods. 5 písm. d) prídavok potravín D.
Počas celej doby cvičenia majú účastníci cvičenia nárok na bezplatný odber stravy vo
výške dennej stravnej dávky, ktorej hodnota je 6,00 € v zmysle technickej dohody/dohody na
zabezpečenie cvičenia /ESA/ (a zosúladenia výšky stravného s CV Lešť).
Kontakt. kpt.
c) Ubytovanie
Zabezpečené prostredníctvom CV Lešť.
d) Organizácia presunu
Presun účastníkov 22. ZVŠK z AOS Liptovský Mikuláš do CV Lešť dňa 13. 10. 2017
a späť 19. 10. 2017 zabezpečí AOS LM.

