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Vážený čitateľ,
dostáva sa Vám do rúk bulletin, ktorý stručnou formou predstavuje  1. mechanizovanú brigádu Topoľčany 

Veliteľstva pozemných síl  ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Verím, že obsah a forma tohto Dokumentu Vám poskytne dostatočné  informácie o brigáde, jej mieste v OS SR,

ako aj jej podriadených súčasti. 
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Mesto TOPOĽČANY

Žochári

Topoľčany ako centrum okresu ležia v Nitrianskej 
pahorkatine na nive rieky Nitry, priamo mestom preteká 
rieka Chocina. Je obklopené pohorím Tríbeč a Považský 
Inovec. 

Prvá písomná zmienka je z roku 1173. Historici predpokladajú, že Topoľčany vznikli asi v polovici           
9. storočia, keď kulminoval osídľovací proces na Ponitrí. Oporou pre tento predpoklad je aj názov tejto starobylej 
slovanskej lokality, ktorý vyjadruje charakteristické prírodné prostredie v čase vzniku osady. Najstaršie náznaky 
osídlenia územia súčasného mesta siahajú do staršej doby kamennej. Avšak najstaršie dejiny mesta sú spojené          
s genézou prehistorickej osady rozkladajúcej sa na vysokej pravo brežnej terase rieky Nitry v severnom intraviláne 
súčasného mesta v lokalite s názvom Hrad. 

Obyvatelia Topoľčian si svoju existenciu zabezpečovali v prevažnej miere poľnohospodárstvom a chovom 
dobytka. Remeslá a obchod neboli ešte natoľko rozvinuté, aby úplne dokázali kryť potreby rodiny.

Mesto sa do druhej svetovej vojny stavebne rozvíjalo veľmi pomaly. V roku 1940 malo 1088 domov a vyše 
10 tisíc obyvateľov, pritom si však zachovávalo vidiecky ráz. Prevládali prízemné, skromne vybavené stavby.
Mesto má v súčasnosti okolo 28 800 obyvateľov, ktorí sú prezývaní Žochári. V meste sa nachádza drevársky, 
odevný, elektrotechnický a potravinársky priemysel.

Hoci sa pomenovanie žochári pre obyvateľov 
Topoľčian ujalo, možno ani všetci miestni obyvatelia 
nevedia, kde hľadať jeho pôvod. Podľa historických  
dokumentov  sa v 18. storočí v meste konalo deväť jarmokov 
a viac ako 50 trhov ročne a obchodníci sa na nich nezaobišli 
bez pomoci tunajších chlapov, ktorí im pomáhali  nosiť 
vrecia s vlnou - žochy. S novým miléniom sa do mesta vrátil 
povestný žochár - atraktívna bronzová socha symbolizuje 
spomínaného mládenca, ktorý v minulosti pomáhal             
na trhoch nosiť vrecia s vlnou - žochy.



História

Topoľčianske „Jaselské kasárne“ historicky vznikli dňa 15.1.1938, kedy tu bol dislokovaný 
Delostrelecký pluk č. 15.
V roku 1968 sa do Topoľčian presťahovala 13. tanková  divízia,  ktorá  bola  dislokovaná v posádke  
Mladá.         Na základe zmien uskutočnených v roku 1960 prešla 13. tanková divízia do 
podriadenosti 1.armády, v roku 1965 do podriadenosti  Západného vojenského okruhu a dňa 1.1.1993 
sa stala súčasťou Armády SR. 

» 13. tanková divízia (1950 - 1994) - organizačne sa skladala z: 
      o 13. a 16. tankového pluku, 
      o 103. mechanizovaného pluku, 
      o 3. školského tankového práporu, 
      o 361. delostreleckého pluku, 
      o 3. protilietadlového pluku 
      o 15. tankový pluk.
 » dňa 1.11.1994 bola 13. tanková divízia reorganizovaná na 1.armádny zbor, ktorý sa organizačne 
skladal z: 
      o 1. spojovací prápor Topoľčany 
      o 1. štábny prápor Topoľčany 
      o 1. zdravotnícky prápor Topoľčany 
      o 12. tanková brigáda Levice 
      o 11. tanková základňa Martin 
      o 1. prápor technického zabezpečenia Martin 
      o 13. mechanizovaná brigáda Bratislava 
      o 1. prieskumný prápor Bratislava 
      o 1. prápor materiálneho zabezpečenia Hlohovec

» dňa 1.4.2000 bol 1.armádny zbor reorganizovaný na Domobranu Armády SR

» po zrušení Domobrany ASR vznikla dňa 1.10.2002 Ľahká brigáda Topoľčany, ktorej súčasťou boli 
prOR Martin, mpr  Nitra, prLogP Levice, psr Štúrovo, rzvľb Topoľčany 

» dňa 1.10.2006 bola Ľahká brigáda premenovaná na 1. mechanizovanú brigádu 



Jaselské kasárne
História vzniku pojmu „Jaselské“

DUKLIANSKO-KARPATSKÁ OPERÁCIA

Krátko po polnoci 15. januára 1945 bol československým 
delostrelcom na fronte u poľského mesta Jaslov daný rozkaz 

k delostreleckému útoku, podľa ktorého mala delostrelecká príprava 
predchádzajúceho tankového útoku začať o 8.45 hod. 

moskovského času a trvať 65 minút. V stanovenom čase a podľa 
pripravovaných plánov začal mohutný útok delostrelectva 

československých a sovietskych vojsk, potom vyrazila pechota. 
Československým delostrelcom sa podarilo zasiahnuť všetky 
určené ciele. Útok podporovali i československé tanky. Jeden 

z nich nabehol na mínu, ale bol opravený, ďalší tank bol zničený 
nemeckým Panzerfaustemom. Ostávajúcim tankom sa podarilo 

zničiť nepriateľské obranné postavenie, zákopy, guľometné 
hniezda a opevnenia. Svoju úlohu obsadiť stanovené kóty 

československí tankisti splnili. Vystúpenie československých 
delostrelcov u mesta Jaslov bolo sovietskymi predstaviteľmi 

vysoko hodnotené. Veliteľ 38. armády generálplukovník 
K. S. Moskalenko zaslal veliteľovi       

1.československého armádneho zboru brigádnemu generálovi 
Ľudvíkovi Svobodovi telegram, v ktorom vyslovil „svoje ďakujem 
príslušníkom zboru za vynikajúcu činnosti dňa 1. januára 1945“. 

Veliteľ sovietskej 70. gardovej divízie generálmajor Gusev vyjadril 
pochvalu československého delostrelectva u najväčšieho 

sovietskeho predstaviteľa Stalina, ktorý udelil trom z piatich 
československých plukov čestný názov „JASELSKÝ“.

Ocenenie všetkým československým delostreleckým jednotkám 
bojujúcim u mesta Jaslov bolo v roku 1949 vyhlásený 15. január 

„Dňom československého delostrelectva a neskôr i raketového 
vojska.“



Velitelia 1.mb

plukovník gšt. Ing. Juraj VÝROSTEK 
(1.10.2002 - 14.06.2004)

brigádny generál Ing. Stanislav PETRENEC 
(4.09.2004 - 31.05.2007)

brigádny generál Ing. Štefan MEČÁR 
(17.09.2007 - 28.12.2007)

brigádny  generál Ing. Ivan HIRKA 
(1.02.2008 - 31.07.2011)

plukovník gšt. Ing. Martin STOKLASA 
(26.04.2012 - 31.05.2012)

plukovník gšt. Ing. Ján BUJŇÁK  
(od 1.06.2012 - .....................)



Veliaci poddôstojník 1.mb

štábny nadrotmajster  Marián POPIEL 
(1.09.2013 - ...................)



Hlavní funkcionári 1.mb 
a velitelia podriadených útvarov

veliteľ  1.mb
plukovník gšt. Ing. Ján BUJŇÁK 

zástupca veliteľa  1.mb
plukovník Ing. Zoltán IBOŠ

náčelník štábu  1.mb
podplukovník Ing. Ľubomír PODHOREC

veliteľ 12.mpr Nitra
podplukovník Ing. Štefan ACSAI

veliteľ prlogp Topoľčany
podplukovník Ing. Peter MICHLÍK

veliteľ 11.mpr Martin
podplukovník Ing. Milan CVIK

veliteľ 13.mpr Levice
podplukovník Ing. Peter BAGAČKA

veliaci poddôstojník 1.mb
štábny nadrotmajster  Marián POPIEL 



Bojové poslanie 1.mb
Podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnenie 
záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku       
a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru    a výzbroj     
je predurčená na vedenie  ofenzívnych a defenzívnych  aktivít                 
a je spôsobilá vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko 
obrnenému nepriateľovi.



Súčasná organizačná  štruktúra 1.mb

Dislokácia útvarov a jednotiek 1.mb



Insígnie 1.mb a podriadených útvarov

Ako východiskový materiál pre tvorbu znaku je použitá hlava „ rysa ostrovida“ (Lynx Lynx)  
umiestnená na ranogotickom štíte.

Hlava rysa ostrovida, ako nosný prvok, bola umiestnená do stredu štítu na  vyjadrenie paralely 
medzi vlastnosťami zvieraťa a bojovými vlastnosťami 1.mechanizovanej brigády ( rýchlosť, pružnosť, 

sila, vytrvalosť, odvaha..).
Zelená podkladová farba je použitá zámerne. Táto farba symbolizuje príslušnosť (spätosť) 

k pozemným silám OS SR. Rámovanie je zlatej farby. Na vrchnom okraji štítu je zlatý text 
„1.mb TOPOĽČANY“

Vo vojenskej histórii boli predchodcovia síl vysokej pripravenosti jazdecké jednotky.                                
Kôň, ako ušľachtilé zviera je inteligentné a rýchle zviera, čo sú neodmysliteľné vlastnosti jednotiek 

okamžitej reakcie. Biely ušľachtilý kôň je taktiež znázornený spolu s patrónom mesta Martin v 
mestskom erbe posádkového mesta Martin, v ktorom je 11.mechanizovaný prápor dislokovaný.

V delenom ranogotickom zelenom štíte so strieborným lemom je v jeho dolnej polovici strieborné obrnené 
rameno držiace striebornú žrď s červenou zástavou zakončenou lastovičím chvostom, na ktorej je 

znamenie strieborného položeného dvojramenného kríža (symbol Nitry). V hornej polovici sú skrížené 
strieborné meče. Na vrchnom okraji štítu je strieborný text 12. mpr NITRA. 

Ako východiskový prvok pre tvorbu znaku je použitý lev z erbu mesta Levice. Stojaci zlatý trojchvostý 
lev - samec s vyplazeným jazykom, korunovaný troj-cípou zlatou korunou, držiaci v pravej prednej labe 

červenú ružu s dvomi listami symbolizuje spätosť s mestom Levice a s jeho históriou.                                                                                                                             
Prekrížené pušky symbolizujú príslušnosť k peším jednotkám a zelená podkladová farba symbolizuje 

príslušnosť k pozemným silám OS SR. Rámovanie je čiernej farby a znaky bielej.

Kompozícia znaku je umiestnená v gotickom štíte a štítom pre označenie útvaru ” Práporu logistickej 
podpory". Štít je olemovaný čiernou obrubou.                                                                                       

Ústredný motív znaku je čierne koleso nákladného auta symbolizujúce prepravné úlohy práporu 

s prekríženým strieborným náradím:  francúzsky kľúč - v medzinárodnej symbolike vyjadruje 
opravárenskú činnosť; štandardný kľúč - symbolizuje remeselnú zručnosť a odbornú spôsobilosť 
príslušníkov práporu vykonávať opravárenské činnosti. Zelená podkladová farba symbolizuje 

príslušnosť k pozemným silám OS SR.



Hlavné druhy výzbroje a techniky  1.mb

Bojové vozidlo pechoty BVP-2

Protitankový raketový komplet 9K113

Aligátor 4x4

BVP-2 je priamym pokračovateľom svojho predchodcu BVP-1. Jedná sa o vylepšenú 

verziu, pričom najdôležitejšími zmenami sú zmeny v zbraňovom vybavení a vybavení 

na ochranu. BVP-2 má novú dvojmiestnu vežu, v ktorej sedí veliteľ vozidla a strelec-

operátor. Vozidlo je vybavené 30 mm kanónom 2A42 a 7,62mm spriahnutým guľometom 

PKT. BVP-2 má stabilizátor, v čom sa líši od svojho predchodcu. Na veži je namontovaný 

nosič protitankových riadených striel, na ktorý sa môžu upevniť PTRS Konkurz a Fagot. 

BVP-2 má v priestore roja dva odklopné otvory v strope. Na každej strane priestoru roja sú v strope namontované tri periskopy. 

Protitankové strely sú umiestnené na ľahko dostupnom mieste. Strelec-operátor má k dispozícii celkovo štyri kusy. Vozidlo má 

k dispozícii prístroje pre nočné pozorovanie. Ide o ruský TKN 3B, ktorý má udaný dohľad 300-400m. Vozidlo môže použiť 

pre nočné zamierenie prístroje: ruské BPK-2-42 s dosahom 700-800m, alebo 1PZ-3. BVP 2 je plne obojživelné vozidlo.

Je určený na ničenie tankov a inej obrnenej techniky s rýchlosťou bočného pohybu 

do 60 km/h a nepohyblivých cieľov (opevnení, obrnených cieľov a pod.) za priamej 

viditeľnosti. Jedná sa o protitankový raketový komplet stredného dosahu 

s poloautomatickým povelovým systémom diaľkového navedenia po zamierení na cieľ 

(tzv. SACLOS - Semi-Automatic Command to Line-of-Sight). Jedná sa o komplet druhej 

generácie - dvojkanálový, t.j. s dvoma pármi riadiacich orgánov. PTRS rotuje okolo 

pozdĺžnej osi z dôvodu zvýšenia stability. Má v porovnaní s 1.generáciou výhodnejšie technické parametre, ktoré sa premietajú 

do priaznivejších bojových možností PTRS tejto generácie. Ciele ničí kumulatívnym účinkom. Riadenie strely a jej navedenie na cieľ 

sa vykonáva poloautomatickým režimom.  Obsluha je obvykle trojčlenná, kde dvaja muži nesú celkom štyri strely a tretí nesie 

podstavec a mieridlá. Rovnako môže byť použitý ako výzbroj bojových vozidel BVP-2.

ALIGATOR je kolesové vozidlo so stálym pohonom 4x4, dosahujúce veľmi dobrú 

pohyblivosť v teréne aj na ceste. Kolesá sú nezávislé zavesené, odpružené vinutými 

pružinami s teleskopickými pružinami. Pancierová korba so špeciálnym obkladom je 

odolná voči priebojno-zápalným protipancierovým strelám kalibru 7,62mm a črepinám 

ručných granátov všetkých typov. Tlak v pneumatikách môže byť centrálne riadený počas 

jazdy. Na núdzový dojazd v prípade straty tlaku v pneumatikách, sú kolesá vybavené 

dojazdovou vložkou. Je vybavený ltroventilačným a protipožiarnym zariadením. 

Filtroventilačné zariadenie umožňuje osádke pracovať v priestoroch kontaminovaných 

rádioaktívnymi, chemickými a biologickými otravnými látkami. Súčasťou výbavy je klimatizačné zariadenie, ktoré vytvára 

prijateľnú teplotu v priestore osádky v rozsahu teplôt okolia od -30 do +50 °C. Na maskovanie v teréne využíva 6 ks dymových 

granátov umiestnených na vozidle.



Hlavné druhy výzbroje a techniky  1.mb

Sa vz 58 V

7,62mm ostreľovacia puška SVD

Univerzálny guľomet vz. 59

Samopal vzor 58 (skrátene Sa vz. 58) je útočná puška československej výroby, používaná 

na ničenie živej sily a ľahko obrnených cieľov. Je základnou zbraňou pechoty OSSR. 

Napriek tomu, že je to útočná puška, býva označovaná ako samopal, pretože v čase 

vzniku nebol termín útočná puška zaužívaný. Zbraň bola zavedená do armády v roku 

1958. Napriek svojmu veku má vďaka kvalitnej konštrukcii stále dostačujúce vlastnosti. 

Je porovnateľná s AK-47, spoľahlivá, vydrží v zlých podmienkach ako napr. vo vode, piesku, blate a v mraze.    

Varianty:

· Samopal vz. 58 P (pechotný) - s pevnou pažbou

· Samopal vz. 58 V (výsadkový, pre osádku vozidiel) - so sklopnou ramennou opierkou

· Samopal vz. 58 Pi - s bočnou lištou na upevnenie zameriavacieho infraďalekohľadu NSP-2, tlmičom plameňa a dvojnožkou 

upevňovanou na nosič mušky (miesto bodáku)

Dragunov, alebo tiež SVD (Snajperskaja vintovka Dragunova) je ostreľovacia puška pôvodne 

sovietskej výroby. Do sovietskej armády bola zavedená v roku 1963, neskôr sa zaviedla 

aj do armád Varšavskej zmluvy. Do československej armády bola zavedená v 70. rokoch. 

Dragunov je samonabíjacia poloautomatická puška, ktorá používa upravený Kalašnikovov 

mechanizmus, pracuje na princípe odberu plynov z hlavne tlakom na piest uložený nad 

hlavňou s pevne uzamknutým záverom pomocou rotácie závorníku. Puška má dvojpolohový 

plynový regulátor. Puška je zásobovaná zo zakriveného zásobníku s kapacitou 10 nábojov, 

náboje sú v zásobníku uložené vo dvoch radoch. PSO-1 je štandardný puškohľad dodávaný s SVD. Má možnosti ako výškovú 

a stranovú korekciu dopadu strely pre strelu kalibru 7.62×54mm, ďalej je vybavená diaľkomerom a možnosťou podsvietenia 

zámernej osnovy. So správne nastaveným puškohľadom PSO-1 s vhodne použitou muníciou je zbraň schopná zasiahnuť cieľ 

do 1300 m. Zbraň má tiež mechanicky upraviteľné železné mieridlá, ktoré môžu byť nastavené do maximálnej vzdialenosti 1200 m. 

Dá sa vybaviť aj zameriavačom pre nočné videnie NSP-3 alebo PGN-1 ruskej konštrukcie.

Univerzálny guľomet vzor 59 je prvý československý univerzálny guľomet, ktorý bol 

zavedený do výzbroje Československej ľudovej armády, a to v roku 1961. Bol vyrábaný 

v nasledujúcich verziách: UG vzor 59 L verzia s dvojnožkou (L-ľahký) a UG vzor 59 T 

verzia s trojnohým podstavcom (T- ťažký). Guľomet vz. 59 je automatická zbraň, 

fungujúca na princípe tlaku prachových plynov, odvádzaných plynovým kanálikom 

s reguláciou. Vymeniteľná hlaveň má hladký povrch, pre prenášanie a výmenu hlavne slúži rukoväť, otočne uložená za plynovým 

násadcom. Na ústie hlavne je naskrutkovaný kužeľový tlmič ohňa. Na ústí hlavne je základňa mušky, ktorá slúži i k upevneniu 

dvojnožky. Cieľnik je upevnený k púzdru záveru a je nastaviteľný v rozsahu 100–2000 metrov po 100 metroch. Pre presnú streľbu, 

obzvlášť ak je guľomet na podstavci sa používa denný zameriavací ďalekohľad 4x8º. Pre streľbu v noci je možné využiť súpravu 

zameriavacieho infraďalekohľadu PPN-2, ktorá sa skladá z infraďalekohľadu, infrasvetlometu SzG 02 a púzdra 

s akumulátorovou batériou.



81mm mínomet vzor 98

RPG-75

RPG-7

Mínomet vzor 98 je určený pre boj v zalesnenom a hornatom teréne ako aj v zastavaných mestských oblastiach. 

Mínomet pozostáva z troch hlavných častí, ktoré je možné ľahko zmontovať respektíve demontovať a prenášať 

trojčlennou obsluhou. Každá z troch častí je vybavená popruhmi. Mínomet sa vyznačuje ďalekým dostrelom       

a účinnosťou v cieli. Je možné ho prepravovať aj pomocou špeciálne navrhnutého jednonápravového prívesného 

vozíka, na ktorom sú schránky pre zameriavač a sadu náhradných dielov 1 : 1 pre mínomet. Príves je možné 

ťahať maximálnou povolenou rýchlosťou ťažného vozidla bez obmedzenia na spevnených komunikáciách         

aj v teréne. Hlaveň má kaliber 81 mm a umožňuje streľbu štandardnej NATO munície. 81mm mínomet vzor 98 

je palebnou silou podobný 98mm mínometu a svojou váhou 82mm mínometu vz 52.

Reaktívny protitankový granát vz.75 je jednorázovo použiteľná zbraň proti obrnenej 

technike, opevneniam a zodolneným postaveniam nepriateľa. Zbraň sa používa                           

u mechanizovaného vojska ako doplnková výzbroj dvoch strelcov zo samopalu v každom 

mechanizovanom družstve a u špeciálnych jednotiek. RPG-75 je 68 mm reaktívny 

protitankový granát, poháňaný energiou z výmetnej nálože. Je schopný správnej prevádzky 

pri teplotách od -40 do +50 °C. RPG-75 používa mechanické mieridlá. Strela má priebojnosť kolmého panciera o hrúbke 300 mm.          

Pri výcviku sa používa školský granát vzor 75 (RPG Šk-75) alebo protitankový granát náhradný vzor 75 (RPG Nh-75). Pri výcviku 

streľby na reálnu vzdialenosť sa používa RPG-75 Cv s vložnou hlavňou za použitia pištoľového náboja 7,62 mm Zm 75. 

RPG-7 je dynamicko-reaktívna zbraň s hladkým vývrtom hlavne, určená k ničeniu tankov, 
samohybných diel a iných nepriateľských obrnených prostriedkov ako i vrtuľníkov. Okrem 
toho sa môže RPG-7 používať k umlčovaniu a ničeniu nepriateľskej živej sily ukrytej           
v úkrytoch ľahkého typu aj v stenových stavbách. K streľbe z RPG-7 sa používa 
nadkaliberné protitankové strely s kumulatívnym účinkom. Strela je vystreľovaná 
štartovacou prachovou náplňou. Na počiatku dráhy strely sa uvádza do činnosti dráhový 
reaktívny motor, ktorý zvyšuje rýchlosť strely. RPG-7 nemá pri výstrele spätný ráz. To je dosiahnuté tým, že časť prachových plynov 
uniká dozadu tryskou a kužeľom zadku hlavne. Pritom vzniká reaktívna sila smerujúca vpred, ktorá vyrovnáva silu spätného rázu. 
Pri streľbe je zakázané byť  za RPG-7 bližšie ako 50 m, pretože pri výstrel vzniká nebezpečný výšľah prachových plynov.

Hlavné druhy výzbroje a techniky  1.mb



Tatrapan AMB 6x6

AKTIS 4x4.1R-08

Multilift

Tatrapan AMB je pancierový terénny zdravotnícky automobil (transportér), určený                    

na poskytovanie lekárskej pomoci, vykonávanie zákrokov zachraňujúcich život ranených alebo 

chorých osôb a na ich rýchlu a bezpečnú prepravu. Vysoká priechodnosť jeho strojového spodku 

umožňuje jazdu aj v ťažkom teréne a prístroje na nočné videnie jazdu v noci. Vozidlo môže 

vďaka zabudovanému ltroventilačnému zariadeniu prechádzať cez zamorené územie.  

Organická osádka sa skladá z veliteľa (lekár, prípadne zdravotník) a vodiča. Ranení alebo chorí 

sa prepravujú v skrini spolu s lekárom alebo zdravotníkom. Kapacita odsunu bez úpravy vozidla 

je osem sediacich pacientov + lekár, alebo jeden ležiaci + štyria sediaci + lekár, alebo dvaja ležiaci + lekár. S úpravou vozidla sú to 

štyria ležiaci + lekár, alebo dvaja ležiaci + štyria sediaci + lekár.

Vozidlo  je  určené  na  prepravu materiálu,  osôb a na  špeciálne zástavby, prevádzkovateľné po  

komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Môže byť prevádzkované                     

v oblastiach s miernym klimatickým pásmom. Vozidlo je dvojnápravové so stálym pohonom 

oboch náprav, pohonom kolies 4x4, s rebrinovým priebežným rámom, na ktorom sú upevnené 

nápravy s pérovaním, servoriadenie, motor s prevodovkou  a  spojkou,  prídavná prevodovka,  

navijak,  kabína, nárazník,  prvky  brzdového,  palivového  a výfukového  systému, diely  

elektroinštalácie,  karosovanie,  predný  nárazník,  závesné zariadenia, náhradné koleso, 

skriňová pretlaková karoséria.

Vozidlo  je  určené  na  prepravu materiálu,  osôb a na  špeciálne zástavby, prevádzkovateľné 

po  komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Môže byť prevádzkované v 

oblastiach s miernym klimatickým pásmom. Vozidlo je dvojnápravové so stálym pohonom oboch 

náprav, pohonom kolies 4x4, s rebrinovým priebežným rámom, na ktorom sú upevnené nápravy 

s pérovaním, servoriadenie, motor s prevodovkou  a  spojkou,  prídavná prevodovka,  navijak,  kabína, nárazník,  prvky  

brzdového,  palivového  a výfukového  systému, diely  elektroinštalácie,  karosovanie,  predný  nárazník,  závesné zariadenia, 

náhradné koleso, skriňová pretlaková karoséria.

Hlavné druhy výzbroje a techniky  1.mb



Najväčšie cvičenia a výcvik 1.mb 

Počas desaťročnej existencie sa 1. mechanizovaná brigáda  podieľala na plnení prioritných a hlavných cieľov OS SR.
V rámci plnenia týchto cieľov bolo certikovaných množstvo  útvarov a jednotiek 1.mb na plnenie  Cieľov síl NATO        
a príspevkov PS OS SR v zmysle medzinárodných  záväzkov vrátane jednotiek PS OS SR pre NRF, v NATO HRF         

a NATO FLR
Na splnenie prioritných úloh  OS SR , 1. mechanizovaná brigáda a jej podriadené  súčasti vykonali  množstvo cvičení, 

ktoré  vždy patrili medzi najväčšie  cvičenia OS SR v danom výcvikovom roku.

 BIELY KÔŇ 2003 - KŠN Liptovský Mikuláš 

 URAGÁN 2003 – Veliteľsko-štábne cvičenie ľahkej brigády – CST L. Mikuláš 

  2003 – Dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie – VVP Lešť 

  2004 – Dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie – VVP Lešť 

  THIN RED LINE 2005 - Komplexný štábny nácvik ľahkej brigády 

  JOINT FUTURE 2005 - Dvojstupňový KŠN 1.mb Topoľčany 

  2005 - armačné cvičenie VaŠ prOR - Nemecko, Munster-Padenborn 

  IRON DAGER 2006 – armačné cvičenie 12.mpr – CST L. Mikuláš 

  JOINT EFFORT 2006 - prTC s BS 11.mpr a NSE Hlohovec vo VVP Lešť 

  JOINT EFFORT 2007 - certikačné cvičenie 11. mpr Martin vo VVP Lešť 

  JESEŇ 2007 - súčinnostné cvičenie zložiek IZS územného obvodu v Topoľčanoch 

  IRON DAGGER 2007 - certikačné cvičenie 12. mpr Nitra vo VVP Lešť 

  NOBLE LEGHT 2007 - nadnárodná príprava NRF-10 (Bergen, NSR) 

  CAX 2008 - veliteľsko-štábne cvičenie - 11.mpr - SBVC Lešť 

  FORD PRIBINA 2008 - 12.mpr – SBVC Lešť 

  Streľba a riadenie paľby rmo - SBVC Lešť 

  LION 2008 - 13.mpr - SBVC Lešť 

  LYNX 2008 - dvojstupňový komplexný štábny nácvik 1.mb a jej podriadených jednotiek 

  JOINT GOAL 2010 - Dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk Lešť 

  WOKEN LION 2011 - veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk Lešť 

 2011 - FULL SPECTRUM OPERATIONS  173. výsadkovej brigády v JMRC Hohenfels                        

v Nemecku

 FORT PRIBINA 2012 - Veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk

 FORT PRIBINA II 2012 - Práporné taktické cvičenie s bojovou streľbou  12. mechanizovanej 

práporovej skupiny

 WILD LYNX 2013 - KŠN mechanizovanej brigádnej skupiny

 SLOVAK ENDEAVOR 2013 -  cvičenie  1.mb podľa normy NATO s použitím nástroja JEMM



Najväčšie cvičenia a výcvik 1.mb 

WOKEN LION 2011
VŠC s ČVV

06JUN11 - 10JUN11 

FULL SPECTRUM OPERATIONS
26SEP11 - 27OKT11 

» Najväčšie cvičenie OS SR vo výcvikovom roku 2011 

» Medzinárodné cvičenie 173. výsadkovej brigády v americkov výcvikovom priestore v Nemecku, JMRC Hohenfels 

» Najväčšia účasť slovenských vojakov a techniky v rámci medzinárodného cvičenia v zahraničí 

» Počty: 450 príslušníkov OS SR, 105 ks techniky 

» 13.mpr v úlohe opozičných síl (OPFOR) počas cvičenia plnila ofenzívne, defenzívne a stabilizačné operácie 
   podľa platných doktrín OS SR

» Počty: 503 príslušníkov 1.mb, 80 ks techniky 

» Veliteľ 1.mb - riadiaci cvičenia 

» Certikácia 1.mr, čop z 13.mpr Levice pre NRF 2012 



FORT PRIBINA 2012
VŠC s ČVV

18JUN12 - 22JUN12

FORT PRIBINA II 2012
práporné taktické cvičenie s bojovou streľbou

22OKT12 - 26OKT12

» Veliteľ 1.mb - riadiaci cvičenia 

» Veliteľ 1.mb - riadiaci cvičenia 

» Certikácia 3.mr, čop z 12.mpr Nitra pre NRF 2013 

» Certikácia 12. mprsk 

» Počty: 500 príslušníkov 1.mb, 80 ks techniky 

» Počty: 900 príslušníkov 1.mb, 
170 ks kolesovej techniky, 50 ks pásovej techniky 



WILD LYNX 2013
KŠN mechanizovanej brigádnej skupiny

11 - 13 JUN13

SLOVAK ENDEAVOR 2013
16 - 26 SEP13

» Veliteľ 1.mb - riadiaci cvičenia 

» Veliteľ 1.mb - riadiaci cvičenia 

» Prvý KŠN veliteľstva a štábu mechanizovanej brigádnej skupiny,
                  s cieľom precvičiť a overiť požadované spôsobilosti mechanizovanej brigády

» Prvé cvičenie v rámci OS SR  podľa noriem NATO 
                             s použitím nástroja JEMM (Joint  Exercise management Module ),

                                                   otestovanie interoperability automatizovaného systému velenia a riadenia C2-TS, 
            s použitím  mobilného komunikačného systému MOKYS,

» Počty: 356 príslušníkov zo súčastí OS SR 

» Počty: 118 príslušníkov zo súčastí  OS SR, 
 



Príslušníci 1. mechanizovanej brigády plnili a plnia náročné operačné úlohy  v rámci medzinárodného krízového 
manažmentu. Celkovo sa na jednotlivých misiách v zahraničí  zúčastnilo viac ako 1500 príslušníkov  1.mb, ktorí vzorne 

reprezentovali OS SR a Slovenskú republiku. Jednalo sa o misie:

UNTSO - Sýria
UNDOF

Iracká sloboda - Irak
ALTHEA - Bosna a Hercegovina

KFOR - Kosovo
UNFICYP - Cyprus
ISAF - Afganistan

Medzinárodný krízový manažment



Domáci krízový manažment

Na plnenie úloh domáceho krízového manažmentu je u 1.mb nepretržite vyčlenených na nasadenie  pohotovostná 
jednotka  v každej  posádke v sile - 21 PrV s pohotovosťou do 180 min.

    Posádka Topoľčany     21 PrV a 1 ks ANTS
    Posádka Martin           21 PrV a 1 ks ANTS
    Posádka Nitra             21 PrV a 1 ks ANTS
    Posádka Levice           21 PrV a 1 ks ANTS

Po vyhlásení  krízovej situácie orgánmi štátnej správy  je 1.mb  
pripravená nasadiť  160 profesionálov s ťažkou a špeciálnou technikou 
na odstraňovanie  následkov rôznych živelných pohrôm a iné nasadenie 

v  súvislosti  so vzniknutou mimoriadnou situáciou.      



Prezentácia na verejnosti
1. mechanizovaná brigáda, tak ako ostatné zložky OS SR, sa podieľa na pozitívnej prezentácii  OS SR na verejnosti.

Jedným spôsobom prezentácie OS SR ako celku, je aj  podpora a zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií               
na verejnosti, na ktorých majú príslušníci 1.mb príležitosť predstaviť  svoju techniku, materiál                                            

a ukázať svoje bojové zručnosti.
Medzi najväčšie aktivity, na ktorých sa útvar a jednotky podieľali patria:

· Mladý tvorca - Agrokomplex Nitra 
· MODEL DAY - Múzeum SNP Banská Bystrica 

· IDEB Bratislava 
· Boje o Dargovský priesmyk - Dargov 

· Deň detí s OS SR 
· Deň polície – Topoľčany, Prievidza 

· Deň detí v regiónoch Slovenska 
· Národné letecké dni - Piešťany 

· KEMP - Lešť 
· Orava 1944 - Nižná 

· Oslavy zvrchovanosti Slovenska - Stará Bystrica 
· Bažant Pohoda - Letisko Trenčín 

· Tekov - Boje na Hrone 
· Oslavy SNP - B. Bystrica 

· Letecké dni Očová, Nové Zámky 
· Oslavy Dňa OS SR a vzniku OS SR 

· Slovenské piesky 
· Sahara 

· Oslavy výročia vzniku 1.mb





Športové a kultúrne aktivity
Príkladným spôsobom sa príslušníci 1. mb podieľajú aj na športových aktivitách,                                                                   

na populárnych turistických výstupoch a každoročne využívajú možnosť darovať krv,                                                         
čím potvrdzujú, že sú profesionálmi na správnom mieste.





Hlavné výcvikové aktivity 1.mb 
na roky 2014 - 2016

11.mpr
Do JUN - plniť operačné úlohy v operácii ISAF  Afganistan

Do DEC - príprava jednotiek  a príslušníkov do štábu 
pre operáciu  EUFOR Althea  v Bosne a Herzegovine 

12.mpr
Do JUN - plniť operačné úlohy v operácii  ISAF Afganistan - MSF SFAT ISAF
Rotácia JUN - príprava jednotky do operácie ISAF Afganistan 
(SJ KAF 1, 2, TF SLOVCON NSE, HQ ISAF)

11.mpr
JUL - DEC -  národná príprava 11.mprsk 
JUL - DEC - národná príprava do NRF 2017

11.mpr
JAN - JUN - národná príprava 11.mprsk
JAN - JUN - národná príprava  do NRF 2017
JUL - DEC -  nadnárodná príprava 11.mprsk 
JUL - DEC - nadnárodná príprava do NRF 2017

13.mpr
Rotácia  JUN - príprava jednotky do operácie ISAF Afganistan - MSF  SFAT  ISAF

Rok 2014:

Rok 2016:

Rok 2015:



Si vis pacem, para bellum 

Ak chceš mier, buď pripravený na boj 



Spracoval: kpt.Ing. Michal KOŠINA


