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Úvodník 

V posledných mesiacoch sa 

väčšina príslušníkov nášho útvaru 

podieľala na najdôležitejšej úlohe 

tohto výcvikového roka a to 

prípravou jednotky (51 PrV) na 

nasadenie do operácie ISAF/TK. 

Všetky úlohy výcviku tejto rotácie 

sa podarilo splniť bez vážnych 

nedostatkov. Chcel by som sa 

poďakovať všetkým príslušníkom 

útvaru, ktorí sa podieľali na 

výcviku, príprave 

a zabezpečovacích úlohách. Týmto 

pre nás výcvikový rok nekončí, 

pretože v týchto dňoch sa zároveň 

pripravuje ďalšia jednotka (119 

PrV) na nasadenie do operácie 

ISAF/KAF. Aby boli taktiež úspešní 

a podarilo sa im splniť všetky 

úlohy spojené s jej odchodom do 

operácie, musí každý z nás 

v prvom rade splniť tie svoje 

„malé“ úlohy. Verím, že po 

ukončení prípravy budeme túto 

jednotku hodnotiť ako 

„pripravenú na nasadenie“.  

Všetkým príslušníkom zaradeným 

do operácie ISAF prajem veľa 

úspechov a hlavne šťastný návrat 

domov. 

 

šbnrtm. Martin RUŠČIN 

veliaci poddôstojník 21.zmpr 

 

 



Zmena vo velení 21.zmpr  

Na základe PR RPÚ č.: 6095 zo dňa 8.9.2010 dňom 30.9.2010 odovzdal pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ funkciu veliteľa 21.zmpr 

Trebišov a dňom 1.10.2010 preberá funkciu NŠ 2.mb. Funkciu veliteľa 21.zmpr dňom 1.10.2010 bude zastávať mjr. Ing. Milan ŠÍMA. 

Príprava jednotky ISAF 

Odborná príprava personálu do operácie ISAF 

V priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove bola 15. júna 2010 začatá odborná príprava 
príslušníkov OS SR predurčených do operácie ISAF v Afganistane. Toto zamestnanie zahájil CPT. Brandon BOND, 
ktorý sa spolu s ďalšími zatiaľ šiestimi príslušníkmi armády USA tohto zamestnania zúčastnili.  

Táto prevažne teoretická príprava, ktorej cieľom bolo v prvotných fázach  podať  tie najzákladnejšie informácie 
o krajine pôsobenia, o kultúre i o etnických zvykoch miestneho obyvateľstva.  Hlavným cieľom bolo však 
plánovanie a vykonávanie operácií so zameraním na konvoje v prostredí CIED a COIN. Tento zámer 
korešponduje aj so schváleným harmonogramom prípravy, ktorý má vo svojej štruktúre zahrnuté aj záverečné 
plánovacie cvičenie v dňoch 24. – 26. júna 2010. Pred samotnou teoretickou prípravou bol dňa 14. júna 2010 
o 13.00 hod. podaný veliteľom 21.zmpr Trebišov pplk. Ing. Jánom STAVROVSKÝM informačný brífing o histórii 
a plnení úloh práporu, ako aj o prebiehajúcom výcviku i pôsobení profesionálnych vojakov  v jednotkách MKM. 
Následne na to sa uskutočnila recepcia, ktorá prispela aj k výmene neformálnych informácií  k nadchádzajúcemu odbornému výcviku 
v posádke Trebišov.  

 

Vyhodnotenie odbornej prípravy personálu do operácie ISAF 

Za účasti náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl plk. gšt. Ing. Karola NAVRÁTILA, ďalej za prítomnosti 
zastupujúceho veliteľa 21.zmpr Trebišov mjr. Ing. Milana ŠÍMU a príslušníkov armády USA vykonané 
vyhodnotenie prípravy príslušníkov   OS SR predurčených do operácie ISAF v Afganistane. Keďže operácia 
v Afganistane patrí v súčasnosti medzi k najrizikovejšie, okrem iného je preto nevyhnutné bezpečne zvládnuť 

presuny jednotiek, techniky a materiálu v cudzom prostredí. Samotné pôsobenie mnohonárodných jednotiek pôsobiacich v operácii 
ISAF, i skúsenosti z toho vyplývajúce, boli preto zamerané na plánovací proces so zameraním na konvoje v prostredí CIED a COIN. 
Samotné ciele zamestnania boli splnené a nakoniec aj preverené v záverečnom plánovacom cvičení   v dňoch 22. – 24. jún 2010. 
Náčelník štábu veliteľstva pozemných síl a zastupujúci veliteľ 21.zmpr Trebišov poďakovali príslušníkom armády USA za odovzdanie 
skúseností počas odbornej prípravy a vyjadrili presvedčenie k ďalšej spolupráci.   

 

Kontrola výcviku jednotky ISAF 

Dňa 14.7.2010 vykonal veliteľ PS OS SR gen. mjr. Ing. Jaroslav VÝVLEK spolu s veliteľom 
2.mb brig. gen. Ing. Ondřejom NOVOSADOM kontrolu výcviku jednotky pripravujúcej sa na 
nasadenie do operácie ISAF. Veliteľ 21.zmpr pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ poskytol úvodný 
brífing o plnení úloh výcviku ISAF a následne bola vykonaná kontrola pripravenosti strážnej 

čaty pod velením por. Ing. Ľubomíra MIZERÁKA na PC Veľké Ozorovce. Veliteľ strážnej čaty vykonal doklad 
veliteľovi PS OS SR o pripravenosti a vycvičenosti jednotky, plnení operačných úloh súvisiacich s ochranou Campu 
Holland a s celkovým zabezpečením misie ISAF. Veliteľ PS OS SR vyjadril presvedčenie, že jednotka sa dôsledne pripravuje na nasadenie 
do operácie MKM.  

 

Taktické cvičenie s bojovou streľbou „Safety perimeter 2010“ 

V čase od 15. - 28. júla 2010 v priestore PC Veľké Ozorovce prebiehalo taktické cvičenie s bojovou streľbou Safety 
perimeter 2010 (Bezpečný priestor). Témou tohto cvičenia bolo plnenie operačných úloh strážnej jednotky 
v priestore tábora Holland. Cvičenia sa zúčastnili profesionálni vojaci, ktorí budú od septembra 2010 plniť úlohy 
v operácii ISAF a to konkrétne na základni COB Tarin Kowt pod holandským velením. Ich úlohou bude 

zabezpečovať ochranu daného tábora a zamedziť nežiaducim prienikom osôb, či techniky do priestoru tohto tábora. V čase konania 
tohto cvičenia boli zúčastnené jednotky vyvedené do priestoru PC Veľké Ozorovce, kde boli aj logisticky zabezpečované. Riadiacim 
cvičenia pplk. Ing. Jánom STAVROVSKÝM bol  mimoriadne dobre hodnotený veliteľ čaty por. Ing. Ľubomír MIZERÁK, ktorý okrem 
taktických znalostí a vševojskových schopností bez problémov zvláda aj vojenskú odbornú komunikáciu v anglickom jazyku. V pláne 
tohto cvičenia boli aj bojové streľby konané 26. júla 2010 z pridelených ručných zbraní.  

Autor a Foto : npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 



 

Jubileá ( júl, august, september )  

Júl 2010     August 2010     September 2010 
 

voj. Viktor PAČUTA 30r.  des. Ján SUKOVSKÝ 30r.  npor.Ing. Ivan NAGY 30r. 
voj. Gabriel MICHALKO 30r.  por. Ing. Jozef LEHET 30r.  npor.Ing. Vladimír ZELENÝ 30r. 
des. Akoš BOGDAN 40r.  rtn. Rastislav KOŠUDA 30r.  slob. Ondrej GNAP 30r. 
voj. Martin ŽELIZŇÁK 40r.  slob. Pavel BAČO 30r.   slob. Ján KOŇA 30r. 
des. Cyril BREDA 40r.   čat. Jozef DOMORÁD 30r.  rtn. Martina KEREŠTANOVÁ 40r. 
     čat. Marián DOCI 30r.   rtn. Marek KOČIK 40r. 
     des. Peter LELKO 30r.   z. Jolana FEKEOVÁ 50r. 
     voj. Maroš KOBEĽA 30r. 
 

Autor: slob. Ľuboš GERGELY 
 

Spoločné pracovné brigády na obnove vojnových hrobov 
Tak ako 17. júna, tak aj 01. júla 2010, privítal veliteľ 21. zmiešaného 

mechanizovaného práporu Trebišov pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ v Trebišovských kasárňach 
dvanástich zástupcov ozbrojených síl Bundeswehru na koordinačnej porade k spoločným 
pracovným brigádam vykonávaným v oblasti starostlivosti o vojnové hroby padlých vojakov v 
1. svetovej vojny. V tomto prípade ide o obnovu vojenského cintorína v Medzilaborciach, 
ktorý bol zriadený v r. 1915 a postupne sa plánuje obnovovať až do r. 2011. Koordinačná 
porada bola zahájená informačným brífingom o poslaní a plnení úloh práporu a pokračovala 
ukážkou používanej výzbroje a techniky. Samotná pracovná brigáda sa uskutočnila na 
spomínanom vojenskom cintoríne v Medzilaborciach dňa 8. júla 2010 za účasti 40 príslušníkov 
jednotky prieskumného krídla ozbrojených síl Bundeswehru označeného ako 51. AG 

„IMMELMANN“  za spoluúčasti 40 príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.  Tak, ako uviedol vedúci 
sekretár „Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku“, doc. Dr. Michal BOCHIN  CSc., na tomto cintoríne je 
pochovaných 435 vojakov. Z tohto počtu je podľa historických a archívnych nálezov identifikovaných 380 vojakov (320 nemeckých, 10 
ruských a ostatní sú príslušníci niekdajšej Rakúsko-uhorskej armády). Všetci títo vojaci padli počas bojov 1. svetovej vojny v boji 
o LUPTOVSKÝ PRIESMYK a strategický úsek železnice. 
 

Autor a Foto : npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

 

Bojové streľby 2.mr 
V súlade s plánom prípravy na mesiac jún 2010 vykonali dňa 29. júna 2010 príslušníci 2. 
mechanizovanej roty 21.zmpr Trebišov v priestore posádkového cvičiska Poruba bojové 
streľby mechanizovaných družstiev. Medzi prvoradé ciele tohto zamestnania bolo to, aby 
mechanizované družstvo vedelo plniť zverené operačné úlohy v jednotlivých fázach bojovej 
činnosti, čo v podstate predstavuje činnosť družstva od vydania bojového rozkazu pre zaujatie 
postavenia, až po samotné odrážanie útokov pechoty a obrnenej techniky nepriateľa vedením 
paľby z ručných zbraní.  Zverené úlohy si najlepšie plnili riadiaci jednotlivých čiat a to: por. Ing. 
Jozef LEHET, rtm. Ing. Róbert TÓTH, ako aj por. Ing. Marián GONDA. Zamestnanie bolo dobre 
organizované a prakticky úspešne uzatváralo jednu z etáp výcviku mechanizovaného družstva, 
čo v závere skonštatoval aj riadiaci uvedeného zamestnania-veliteľ roty kpt.Ing. Peter PAVLIK. 

 

Autor a Foto : npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

 

 



Záverečné preskúšanie v riadení cestnej premávky 
 

  Dňa 29. júna 2010 sa na križovatke ulíc Čs. armády a Komenského v meste Trebišov konalo preskúšanie 
účastníkov kurzu v riadení cestnej premávky. Uvedeného kurzu sa zúčastnilo 19 profesionálnych vojakov 
21.zmpr Trebišov za riadenia zodpovedného funkcionára za vojenskú poriadkovú službu rtn. Petra 
DANCÁKA a spoluúčasti Dopravného inšpektorátu OR PZ Trebišov. Tomuto záverečnému preskúšaniu 
predchádzala teoretická príprava a praktické nácviky vykonávané v priestoroch autoparku 21. 
zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Výsledky uvedeného preskúšania boli nad očakávania 
výnimočné, pretože až 17 PrV bolo hodnotených ako „výborní“ a len 2 PrV obstáli s hodnotením „dobre“. 
Riadiaci tohto zamestnania preto na záver počas vyhodnotenia vyjadril úprimnú spokojnosť. Vyzdvihol 
taktiež kvalitnú prácu u slob. Petra MINĎARA a voj. 2. stupňa Norberta SÁNDORA. 
 

Autor a Foto : npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

Stretnutie niekdajších príslušníkov tankového práporu 
 

V piatok 25. júna 2010 sa v priestore penziónu Mária uskutočnilo stretnutie bývalých 
príslušníkov tankového práporu. Uvedená akcia sa stretla s kladnými odozvami a niesla sa 
hlavne v spomienkach na pôsobenie tankového práporu až do dňa jeho zrušenia, teda do 30. 
júna 2009. Týmto organizačným krokom sa zmenili osudy mnohých profesionálnych vojakov 
ako aj zamestnancov. Podstatná časť našla svoje nové pôsobiská vtedy u novovznikajúceho 
21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, ktorý taktiež zmenil svoju štruktúru 

včlenením jednej tankovej roty do svojich tabuliek počtov.  Množstvo profesionálnych vojakov bolo však umiestnených u podriadených 
útvarov 2. mechanizovanej brigády Prešov. Uvedenej akcie sa zúčastnili aj niekdajší velitelia tankového práporu: pplk. Ing. Ján 
STAVROVSKÝ (do októbra 2000),  pplk. v. v. Ing. Zdeněk VELEBA (október 2000 – jún 2004) plk. Ing. Vladimír KUBÁŇ (júl 2004 – apríl 
2008) a posledným veliteľom práporu bol pplk. v. v. Ing. Peter BENKO. 

Autor a Foto : npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

Plnenie úloh parkového dňa 
 

V súlade s plánom prípravy na mesiac august 2010 bol vykonaný u 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu v Trebišove  dňa 20. augusta 2010 parkový deň, ktorého hlavnou 
úlohou bolo vykonať základné ošetrenie na materiáli a technike prevádzkovanej od 
posledného parkového dňa. Medzi prioritné úlohy patrí taktiež vykonať údržbu pridelených 
priestorov a budov v parkových  priestoroch. V súlade s uvedenými cieľmi a schválenou 
písomnou prípravou prebiehalo základné ošetrenie pozemnej výzbroje a techniky aj u 2. 
mechanizovanej roty za riadenia por. Ing. Mariána GONDU, ktorý po vykonaní poučenia 
o dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci oboznámil podriadených s cieľmi zamestnania 
a rozdelil vojakov k plneniu úloh. Základné ošetrenie u tejto jednotky bolo vykonané u 5 ks 
techniky a to na 3 ks PV3S, 1 ks UAZ-469 a 1 ks T-815. V závere parkového dňa bola vykonaná 
kontrola lafetovaných zbraní podľa ich evidenčných čísel a zabezpečenie proti stratám 

a krádežiam podľa predpisu S-Vševojsk-5-6 . V závere bol taktiež vykonaný zápis do jazdných rozkazov o vykonaní základného ošetrenia 
na technike a vyhodnotenie splnenia úloh tohto zamestnania.  

Autor a Foto : npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

Novým ministrom obrany sa stal Ľubomír Galko 
 

Na nádvorí Ministerstva obrany SR uviedla v piatok, 9. júla 2010, novovymenovaná predsedníčka vlády SR Iveta 
RADIČOVÁ do funkcie nového ministra obrany Ing. Ľubomíra GALKA. Slávnostný akt s plnými vojenskými poctami a 
za účasti bývalého ministra obrany Jaroslava Bašku, náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ľubomíra 
BULÍKA, ako aj ďalších predstaviteľov ministerstva obrany a ozbrojených síl, sa uskutočnil krátko po tom, ako 
prezident Slovenskej republiky Ivan GAŠPAROVIČ vymenoval v Prezidentskom paláci Ľubomíra GALKA za ministra 
obrany SR. Úvodné slová počas slávnostnej inaugurácie už v Klube Ministerstva obrany pred vojakmi a 
zamestnancami rezortu obrany patrili predsedníčke vlády Slovenskej republiky Ivete RADIČOVEJ, ktorá sa 

poďakovala 



 
doterajšiemu ministrovi obrany Jaroslavovi BAŠKOVI i príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky za poctivo odvedenú prácu, 
reprezentáciu krajiny a najmä za pomoc pri tragédiách, záchranách životov i pomáhaní pri povodniach. 
  
Nový šéf rezortu vo svojom príhovore vyslovil vďaku za prejavenie dôvery. Poverenie riadiť rezort obrany pre neho znamená nesmiernu 
výzvu, ku ktorej, podľa jeho slov, pristupuje s plnou vážnosťou a rešpektom. Za kľúčové považuje najmä efektívne využívanie finančných 
a ľudských zdrojov. „Šetriť je potrebné, avšak šetriť je možné len do určitej miery. Nie je možné šetriť tak, aby boli ohrozené naše 
záväzky vyplývajúce z nášho členstva v Európskej únii a NATO,“ zdôraznil GALKO. 
  
Za potrebné rovnako považuje aj zefektívnenie a sprehľadnenie výberových konaní a tendrov. Na príslušníkov rezortu obrany sa v 
súvislosti s prehodnocovaním výsluhových dôchodkov obrátil so slovami:“...napriek tomu, že v budúcnosti je veľmi pravdepodobné, že 
bude potrebné pristúpiť k prehodnoteniu výsluhových dôchodkov, žiadne prehodnotenie ani zmena výsluhových dôchodkov sa 
nebude týkať tých pracovníkov rezortu, ktorí sú momentálne v systéme, to znamená, buď výsluhový dôchodok už poberajú, alebo sú 
v súčasnosti v činnej službe. Práca a pôsobenie v ozbrojených silách má výrazné špecifiká a obmedzenia. A tieto  obmedzenia musia 
byť vyvážené určitými sociálnymi výhodami a preto si vojaci v ozbrojených silách tieto výhody zaslúžia a preto im prináležia.“ 
  
Na záver minister obrany vyjadril i slová vďaky odchádzajúcemu ministrovi Jaroslavovi BAŠKOVI. Ten mu odovzdal symbolický oranžový 
telefón ako vyjadrenie prenosu kompetencií za ochranu časti vzdušného priestoru NATO - RENEGAT, ktorý mu má pripomínať, že 
minister obrany musí byť na telefóne dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni, pričom vyjadril vieru, že systém nebude musieť 
nikdy využiť.  

Autor a Foto : www.mosr.sk 

 

Operácia ISAF, Afganistan 

Základné informácie: 

oficiálny názov: International Security Assistance Force 

vznik: rezolúcia OSN č. 1386/2001 

 

miesto pôsobenia: Afganistan 

status: operácia NATO 

legislatívny proces: uznesenie NR SR č. 304/2004 

operačná 

pohotovosť: 
1. jún 2004 

základňa: 
Kandahár, Uruzgan, Tarin Kowt, Deh 

Rawod 

začlenenie: veliteľstvo NATO v KAIA 

Počet príslušníkov: 300 (júl 2010) 

rotácia príslušníkov: jún 2010, marec 2011  

webová stránka: web NATO - ISAF  

 
 
     

    International Security Assistance Force (ISAF) je vojenská misia NATO vytvorená 20. decembra 2001 na základe 
rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Úlohou ISAF bolo pôvodne vytvoriť bezpečné prostredie v hlavnom meste Afganistanu 
(Kábule) a tým umožniť vytvorenie tzv. Dočasnej afganskej vlády vedenej Hamídom Karzaiom. V októbri 2003 rozhodla 
Bezpečnostná rada OSN o rozšírení mandátu ISAF. Misia ISAF následne expandovala v rámci celej krajiny. Od roku 2006 sa 
začala misia ISAF postupne zapájať do intenzívnych bojových operácií v južnom Afganistane. 

http://www.afnorth.nato.int/ISAF/index.htm


V zmysle všetkých relevantných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (S/RES/1386, 1413, 1444, 1510, 1563, 1623, 1659, 1707, and 1776) je 
v súčasnej dobe hlavnou úlohou ISAF asistovať afganskej vláde pri vytváraní bezpečného a stabilného prostredia v Afganistane. Pre 
splnenie tohto cieľa vykonávajú zložky ISAF spolu so zložkami afganských bezpečnostných síl operácie na zabezpečenie bezpečnosti a 
stability (Security and Stability Operations) v rámci celej krajiny. Misia ISAF je priamo zapojená do procesu budovania Afganskej národnej 
armády prostredníctvom mentoringu, výcviku a poskytovania výzbroje. 

  
Kľúčové fakty o misii ISAF:  

• Veliteľ: Generál (USA) David H. Petraeus  
• 46 participujúcich národov (k augustu 2010) 

• celkový počet vojakov cca 119.819 (k augustu 2010) 
• plocha priestoru zodpovednosti misie ISAF je 650,000 km²  

• 26 Provinčných rekonštrukčných tímov (Provincial Reconstruction Teams - PRTs).  
 

Veliteľstvo ISAF je dislokované v hlavnom meste Afganistanu, Kábul. Pod toto veliteľstvo spadá 5 regionálnych veliteľstiev, s 26-imi 
Provinčnými rekonštrukčnými tímami. 

   
V súčasnej dobe pôsobí v operácii ISAF 300 príslušníkov ozbrojených síl SR, medzi ktorých patrí:  
- 57 príslušníkov multifunkčnej ženijnej roty 
- 60 príslušníkov I. strážnej jednotky na leteckej základni v Kandaháre 
- 58 príslušníkov II. strážnej jednotky v Kandaháre 
- 50 príslušníkov strážnej jednotky na predsunutej operačnej základni v Tarin Kowte, provincia Uruzgan  
- 50 príslušníkov strážnej jednotky na predsunutej základni v Deh Rawood, provincia Uruzgan  
- 5 príslušníkov operačného a výcvikového tímu (Operational Mentoring and Liaison Team – OMLT)  
- 2 príslušníci Provinčného rekonštrukčného tímu v Tarin Kowte, provincia Uruzgan  
- 2 príslušníci veliteľstva Slovenského kontingentu v priestore leteckej základne Kandahár 
- 10 príslušníkov Národného podporného prvku v priestore leteckej základne Kandahár  
- 6 príslušníkov na štábnych funkciách vo veliteľstvách misie ISAF 
 
Medzi hlavné úlohy multifunkčnej roty patrí mechanické a ručné odmínovanie na plochách a cestných komunikáciách v priestore 
vnútorného perimetra leteckej základne Kandahár (KAF). Vykonávanie odmínovacích prác je kľúčovou súčasťou procesu neustáleho 
rozširovania a budovania priestorov základne. Príslušníci multifunkčnej roty plnia úlohy na najnáročnejších úsekoch terénu bývalej ruskej 
leteckej základne, ktorá sa okrem iného vyznačovala aj masívnym zabezpečením priestoru pred narušením pomocou vytvárania tzv.  
mínových plotov. Pri práci ženijnej odmínovacej čaty sa s veľkým úspechom využívajú odmínovacie stroje BOŽENA 4. Najnáročnejšou 
súčasťou práce našich ženistov je ručné odmínovanie zvereného priestoru po vykonaní mechanického odmínovania. Medzi ďalšie úlohy 
roty prináleží plnenie požiadaviek na ženijno-letiskové a stavebné práce. Jedná sa hlavne o opravu nespevnených komunikácií, 
budovanie drobných cestných stavieb, rekonštrukcie, opravy letiskových plôch, úlohy spojené s ochranou živej sily ako aj rôzne druhy 
zemných prác. Táto práca je extrémne fyzicky aj psychicky náročná a nebezpečná. Pri denných teplotách presahujúcich 45 °C je neraz 
nevyhnuté posunúť začiatok vykonávania prác do veľmi skorých ranných hodín tak, aby bolo možné splniť stanovené úlohy. 
  
Strážne jednotky na základniach v Kandaháre, Tarin Kowt a Deh Rawood zabezpečujú výkon strážnej služby v zverených úsekoch 
vnútorného perimetra základní, ochranu a obranu zverených objektov, patrolovanie a vykonávanie fyzickej kontroly osôb a techn iky v 
rámci vstupno/výstupných bodov základní. Naše strážne jednotky sú dôležitou súčasťou systému ochrany síl základní NATO. Príslušníci 
strážnych jednotiek pracujú v extrémne náročných klimatických podmienkach, za neustálej hrozby nepriamych (raketové a mínometné 
útoky) a samovražedných útokov. Sú v neustálom blízkom kontakte s miestnym obyvateľstvom, v prostredí odlišných hygienických 
návykov a značne rozšírených nákazlivých chorôb (najmä malária, žltačka a TBC). Jednou z významných úloh príslušníkov strážnych 
jednotiek je svojím prístupom k miestnemu obyvateľstvu formovať priaznivú verejnú mienku vo vzťahu k misii ISAF a tým prispievať k 
dosiahnutiu cieľov celej misie. 
  
Príslušníci Provinčného rekonštrukčného tímu (PRT) v Tarin Kowt sa podieľajú na výstavbe a rozvoji provincie Uruzgan prostredníctvom 
rozvoja miestnej infraštruktúry formou realizácie rôznych projektov. PRT sa celkovo významnou mierou podieľajú na rozvíjaní 
bezpečného a stabilného prostredia v Afganistane. 
  
Príslušníci operačného a výcvikového tímu (OMLT) v Tarin Kowt, provincia Uruzgan, vedú pokračujúci výcvik jednotiek afgánskej 
národnej armády (ANA), vykonávajú školenia, monitorujú a dohliadajú na vykonávanie každodenných aktivít. Príslušníci OS SR pôsobia v 
holandskom OMLT ako inštruktori v oblasti plánovania a riadenia operácií, logistiky, personálneho a zdravotníckeho zabezpečenia. 
Pracujú priamo v jednotkách ANA a podieľajú sa na vykonávaní ich operácií, vrátane nasadenia v teréne.  
 
 
Do 6 príslušníkov OS SR pracuje na rôznych štábnych funkciách v rámci veliteľstva ISAF a Regionálneho veliteľstva JUH – RC(S). 
  



Veliteľ slovenského kontingentu je starším národným predstaviteľom OS SR v operácii vo vzťahu k štruktúram ISAF a zároveň k celému 
príspevku OS SR. Veliteľ kontingentu uplatňuje nad národným kontingentom právomoc administratívneho riadenia (ADCON) – právomoc 
operačného riadenia (OPCON) nasadených síl je odovzdaná na veliteľa ISAF. 
  
Národný podporný prvok (NSE) koordinuje zabezpečenie národnej logistickej podpory jednotiek a jednotlivcov, príslušníkov OS SR 
nasadených do operácie ISAF. NSE okrem iného zabezpečuje aj výkon personálnych činností, administratívnej podpory a finančného 
zabezpečenia príspevku OS SR do operácie ISAF. 
  
Uznesením NR SR zo dňa 3. februára 2010 bolo schválené zvýšenie mandátneho počtu v operácii ISAF na 319 príslušníkov Ozbrojených 
síl SR. 
  
Slovenská republika ako členský štát NATO pristupuje k operácii ISAF s primeranou zodpovednosťou. Cieľom SR je splniť zámer 
deklarovaný na summite NATO v Bukurešti posilniť zastúpenie ozbrojených síl SR v rámci operácie a podporiť komplexný prístup 
medzinárodného spoločenstva k Afganistanu. 
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