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REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLO-
VENSKEJ REPUBLIKY

mjr. Ing. Ľuboš SLANINA

ÚVOD

Ľudské zdroje sú základným pilierom každej spoločenskej organizácie. Priamo 
ovplyvňujú jej efektívnosť, prosperitu a konkurencieschopnosť. Včasné  plánovanie 
ľudských zdrojov, ich kvalifikovaný výber, permanentné vzdelávanie, trvalé motivo-
vanie, objektívne hodnotenie a odmeňovanie sú základnými činnosťami s ľudskými 
zdrojmi, ktoré súhrnne nazývame personálna práca. 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) sú špecifickou organizá-
ciou zabezpečujúcou bezpečnosť a obranu štátu.  Pre splnenie týchto úloh je zásad-
né, aby mali k dispozícii odborne kvalifikovaný, zdravotne, fyzicky a psychicky zdat-
ný personál.  Personálnu prácu v podmienkach OS SR uskutočňuje Personálny úrad 
OS SR. Jeho hlavnou úlohou je systematický výber a doplňovanie personálu v urče-
nom čase, kvalite a kvantite. Zameriava sa na cielenú regrutáciu ľudských zdrojov, 
budúcich profesionálnych vojakov a záloh v súlade s aktuálnymi potrebami OS SR. 

V nasledujúcom článku podrobnejšie rozoberiem základné podmienky prijatia 
občanov do OS SR, či už sa jedná o záujemcov o prijatie do štátnej služby, do dobro-
voľnej vojenskej prípravy alebo o zaradenie do aktívnych záloh.

1 PÔSOBNOSŤ REGRUTAČNÝCH SKUPÍN

Regrutačné skupiny sú zložky Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši 
(ďalej len „PÚ OS SR“). Pôsobia v rámci samosprávneho kraja – vyššieho územného 
celku. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentujú OS SR na verejnosti, prijí-
majú žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov, do do- 
brovoľnej vojenskej prípravy a aktívnych záloh.

Regrutačné skupiny tvoria takzvanú „vstupnú bránu“ do OS SR. Pre občanov sú 
prvým kontaktom s ozbrojenými silami. Poskytujú im potrebné informácie o mož-
nostiach prijatia do OS SR, do dobrovoľnej vojenskej prípravy, o možnostiach zara-
denia do aktívnych záloh a o priebehu výberových a prijímacích konaní.

Všetky potrebné informácie o regrutácii je možné nájsť aj na internetovej strán-
ke www.regrutacia.sk.
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Tabuľka 1: Kontakty na regrutačné skupiny

BRATISLAVA

Personálny úrad OS SR

Regrutačná skupina Bratislava

Špitálska 22

832 47 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo obrany SR

Regrutačná skupina Bratislava

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

  0960 317 755

e-mail: rsk.ba@mil.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Personálny úrad OS SR

Regrutačná skupina Banská Bystrica

Československej armády 7

974 01 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa:

Regrutačná skupina Banská Bystrica

PPS 700, ČSA 1182

962 31 Sliač

  0960 412 147 , 0960 412 777, 0960 412 779

e-mail: rsk.bb@mil.sk

 TRNAVA

Personálny úrad OS SR

Regrutačná skupina Trnava

Jána Bottu 4

917 01 Trnava

  0960 395 700, 0960 395 712, 0960 395 713

e-mail: rsk.tt@mil.sk

NITRA

Personálny úrad OS SR

Regrutačná skupina Nitra

Novozámocká 1

949 01 Nitra

  0960 372 400, 0960 372 401, 0960 372 403

e-mail: rsk.nr@mil.sk

TRENČÍN

Personálny úrad OS SR

Regrutačná skupina Trenčín

Posádkový klub

Hviezdoslavova 16

911 27 Trenčín

  0960 333 880, 0960 333 881, 0960 333 882

e-mail: rsk.tn@mil.sk

ŽILINA

Personálny úrad OS SR

Regrutačná skupina Žilina

Rajecká cesta 18

010 01 Žilina

  0960 442 801, 0960 442 802, 0960 442 803

e-mail: rsk.za@mil.sk

PREŠOV
Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Prešov
Mukačevská 22
080 01 Prešov

  0960 524 988, 0960 524 996, 0960 524 999
e-mail: rsk.po@mil.sk

KOŠICE
Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Košice
Komenského 39/A
040 01 Košice

  0960 515 777, 0960 515 522, 0960 515 524
e-mail: rsk.ke@mil.sk

REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Obrázok 1: Kraje Slovenska

2 PODMIENKY PRIJATIA DO ŠTÁTNEJ SLUŽBY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV

V prípade, že sa občan rozhodne stať príslušníkom OS SR musí splniť podmienky 
prijatia do štátnej služby, ktoré sa overujú prostredníctvom výberového konania. Vý-
berové konania vyhlasuje riaditeľ PÚ OS SR v súlade s § 18 a § 19 zákona č. 281/2015 
Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 281/2015“) vyhlásením na internetových stránkach www.personal.mil.
sk a www.regrutacia.sk.

Občan, ktorý má záujem o prijatie do štátnej služby musí splniť základné pod-
mienky prijatia do štátnej služby uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 281/2015 a ďal-
šie podmienky, ktoré závisia od druhu štátnej služby, do ktorej bude občan prijatý 
(podrobnosti sú uvedené v kapitole 3).

V zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 281/2015 možno do štátnej služby prijať občana, ak:

a) požiadal o prijatie do štátnej služby,

•	 žiadosť podáva občan na regrutačnú skupinu osobne, písomne alebo 
podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným 
elektronickým podpisom; ak občan podal žiadosť elektronickými pro-
striedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potreb-
né doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania 
žiadosti elektronickými prostriedkami,

b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,

•	 občan preukazuje občianskym preukazom,

c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

•	 občan preukazuje občianskym preukazom,

d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Sloven-
skej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je

1. členským štátom Európskej únie, alebo

REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu 
proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

•	 občan preukazuje občianskym preukazom,

f ) je bezúhonný,

•	 posudzuje sa na základe odpisu z registra trestov, ktorý od Generálnej 
prokuratúry žiada regrutačná skupina; v prípade, že má občan v odpise 
akýkoľvek záznam, bezúhonnosť občana posudzuje právny poradca ria-
diteľa PÚ OS SR podľa § 16 ods. 4 zákona č. 281/2015,

g) je spoľahlivý,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením; v  prípade pochybností, spoľa- 
hlivosť občana posudzuje právny poradca riaditeľa PÚ OS SR podľa § 16 
ods. 5 zákona č. 281/2015,

h) ovláda štátny jazyk,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má 
byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide 
o  profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje 
vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,

•	 podrobnejšie uvedené v kapitole 3.1,

j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel 
výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,

•	 na vyžiadanie od regrutačnej skupiny potvrdzuje odbor obrany štátu 
okresného úradu v sídle kraja,

k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,

•	 zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár v Ústrednej vojenskej nemocnici 
v  Ružomberku; psychická spôsobilosť sa vykonáva psychodiagnostic-
kým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vy-
konávanie psychologickej činnosti a fyzickú zdatnosť posudzuje určená 
výberová komisia v Liptovskom Mikuláši praktickým preskúšaním (pod-
robnejšie uvedené v kapitole 4),

l) spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom, ak sú požadované 
na výkon funkcie, do ktorej bude ustanovený vo Vojenskom spravodajstve,

•	 toto ustanovenie sa týka len prijímacieho konania na prijatie občana 
do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva,

m) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je ob-
medzené alebo zakázané podľa § 12 zákona č. 281/2015 a ku dňu prijatia 
do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých 
vykonávanie je zakázané podľa § 13 zákona č. 281/2015,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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n) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

o) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

p) úspešne absolvoval výberové konanie.

3 SYSTÉM VÝBEROVÝCH KONANÍ

Každé z výberových konaní obsahuje informácie v súlade s § 18 zákona 281/2015, 
ktoré zahŕňajú okrem iného aj základné podmienky prijatia do štátnej služby uve-
dené v kapitole 2 a ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre daný druh štátnej služ-
by, do ktorej má byť občan po úspešnom absolvovaní výberového konania prijatý.

Druhy štátnej služby:

 • prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak 
pripravuje na vykonávanie dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štát-
nej služby,

 • dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykoná-
va od  jeho vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby a  ktorá 
trvá do  doby uvedenej v § 28 ods. 1 písm. a) alebo v § 28 ods. 2 zákona 
281/2015, do uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo vekovej hra-
nice, ak túto vekovú hranicu profesionálny vojak dosiahne pred uplynutím 
maximálnej doby štátnej služby a nebola mu povolená výnimka podľa § 32 
zákona 281/2015,

 • stála štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva 
od  jeho vymenovania alebo prijatia do stálej štátnej služby a  ktorá trvá 
do dosiahnutia vekovej hranice, ak zákon 281/2015 v § 32 neustanovuje inak,

 • krátkodobá štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykoná-
va od jeho vymenovania alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby vo funkcii 
určenej služobným úradom a ktorá trvá po dobu dohodnutú so služobným 
úradom.

3. 1 Výberové konanie na prijatie občana do prípravnej štátnej služby

Výberové konanie na prijatie občana do prípravnej štátnej služby je určené 
pre občanov SR, ktorí nemajú priznanú vojenskú hodnosť v zálohe, t. j. občania, kto-
rí v  minulosti nevykonali dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo povinnú vojenskú 
službu, neboli profesionálnymi vojakmi alebo príslušníkmi Policajného zboru, Zbo-
ru väzenskej a justičnej stráže SR, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského 
a záchranného zboru alebo služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej 
správy.

REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Výberové konanie na prijatie občana do prípravnej štátnej služby môže byť vy-
hlásené na funkciu:

a) čakateľ, ktorú profesionálny vojak vykonáva v prípravnej štátnej službe, ak je 
pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor pod-
dôstojníkov,

•	 ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre daný druh štátnej služby 
a funkciu:

- do prípravnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý v roku prija-
tia do štátnej služby dosiahne vek najviac 30 rokov; výnimku z veku 
môže povoliť minister obrany SR; o výnimku ministra obrany SR žiada 
PÚ OS SR v prípade navrhnutia občana na prijatie do štátnej služby,

- vzdelanie na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan vtedy, 
ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný 
pre hodnostný zbor mužstva,

- vzdelanie na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan vtedy, 
ak získal najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor 
poddôstojníkov,

•	 po prijatí do štátnej služby profesionálny vojak absolvuje počas prípra- 
vnej štátnej služby základný vojenský výcvik a odborný výcvik jednotlivca,

•	 na funkciu čakateľ je výberové konanie vyhlasované spravidla šty-
rikrát  ročne (v  marci pre nástupný termín august, v  júni pre nástupný 
termín október, v septembri pre nástupný termín január a v novembri 
pre nástupný termín marec),

b) kadet dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (ďalej len 
„DKAVŠ“), ktorú profesionálny vojak vykonáva v prípravnej štátnej službe, 
ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a má vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa,
•	 ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre daný druh štátnej služby 

a funkciu:

- do prípravnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý v roku prija-
tia do štátnej služby dosiahne vek najviac 30 rokov; výnimku z veku 
môže povoliť minister obrany SR; o výnimku ministra obrany SR žiada 
PÚ OS SR v prípade navrhnutia občana na prijatie do štátnej služby,

- vzdelanie na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

•	 po prijatí do štátnej služby profesionálny vojak absolvuje počas prípra- 
vnej štátnej služby základný vojenský výcvik a DKAVŠ,

•	 na funkciu kadet DKAVŠ je výberové konanie vyhlasované spravidla je-
denkrát ročne (v apríli pre nástupný termín august a január),

REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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c) kadet AOS, ktorú profesionálny vojak vykonáva v prípravnej štátnej službe 
a  počas nej absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej 
služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,

•	 ďalšie podmienky, ktoré sú špecifické pre daný druh štátnej služby 
a funkciu:

- do prípravnej štátnej služby možno prijať občana len v prípade roz-
hodnutia o prijatí na štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála 
Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „AOS“), ktoré vydá občanovi rek-
tor AOS na základe výsledkov prijímacieho konania,

- do prípravnej štátnej služby možno prijať občana, ktorý v roku prija-
tia do štátnej služby dosiahne vek najviac 25 rokov; výnimku z veku 
môže povoliť minister obrany SR; o výnimku ministra obrany SR žiada 
PÚ OS SR v prípade navrhnutia občana na prijatie do štátnej služby,

- vzdelanie na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal 
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie,

•	 po prijatí do štátnej služby profesionálny vojak absolvuje počas prípra- 
vnej štátnej služby základný vojenský výcvik a štúdium na vojenskej vyso-
kej škole vrátane vojenského programu alebo základný vojenský výcvik 
a štúdium na vysokej škole inej než vojenskej vysokej škole a vojenský 
program,

•	 na funkciu kadet AOS je výberové konanie vyhlasované spravidla jeden-
krát ročne (v novembri pre nástupný termín august).

3. 2 Výberové konanie na prijatie občana do dočasnej štátnej služby bez vy-
konania prípravnej štátnej služby alebo na prijatie občana do  stálej štátnej 
služby

Výberové konanie na prijatie občana do dočasnej štátnej služby bez vykonania 
prípravnej štátnej služby alebo na prijatie občana do stálej štátnej služby je určené 
pre občanov SR, ktorí už majú priznanú vojenskú hodnosť v zálohe alebo je možné 
im vojenskú hodnosť priznať pri prijatí do štátnej služby profesionálneho vojaka 
podľa § 50 zákona č. 281/2015. Ide o občanov, ktorí v minulosti vykonali dobrovoľ-
nú vojenskú prípravu, povinnú vojenskú službu, boli profesionálnymi vojakmi ale-
bo boli alebo sú príslušníkmi Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
SR, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru alebo sú 
v služobnom pomere ozbrojeného príslušníka finančnej správy.

Výberové konanie je vyhlasované nepravidelne podľa potrieb OS SR na funkcie, 
ktoré sú vo výberovom konaní zverejnené spolu s plánovanými vojenskými hod-
nosťami a ďalšími požiadavkami na dané funkcie.

Vzhľadom na to, že takéto výberové konania sú vyhlasované nepravidelne je dô-
ležité, aby občan, ktorý má záujem o prijatie do štátnej služby, kontaktoval regrutač-
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nú skupinu a nahlásil jej tento záujem. Regrutačná skupina ho v prípade vyhlásenia 
pre neho vhodného výberového konania bude kontaktovať, aby si podal žiadosť 
o prijatie.

Rozdiel medzi prijatím občana do dočasnej štátnej služby bez vykonania prí-
pravnej štátnej služby a prijatím občana do stálej štátnej služby je v čase trvania 
štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere, ktorá sa profesionálnemu vojako-
vi započíta v zmysle § 31 zákona č. 281/2015.

Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže slu-
žobný úrad prijať občana (§ 27 ods. 2 zákona č. 281/2015), ak:

a) spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 a) až h) a j) až p) zákona č. 281/2015 (uve-
dené aj v kapitole 2),

b) vykonal štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov, alebo vyko-
nal dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,

•	 čas trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere sa profesio-
nálnemu vojakovi započítava v zmysle § 31 zákona č. 281/2015,

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,

•	 kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby (vzdelanie na vojenskú 
hodnosť a vzdelanie na výkon funkcie) sú spresňované vo vyhlásenom 
výberovom konaní,

d) mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50 zákona č. 281/2015,

•	 ďalšie podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti pre občana, ktorý 
je po  skončení služobného pomeru podľa osobitného predpisu bez-
prostredne nasledujúcim dňom prijatý do dočasnej štátnej služby podľa 
zákona č. 281/2015 ustanovuje služobný predpis hlavného služobného 
úradu č. 104/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej hodnosti,

•	 ďalšie podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti pre občana, ktorý je 
po skončení služobného pomeru podľa osobitného predpisu (nie bez-
prostredne nasledujúcim dňom) prijatý do dočasnej štátnej služby pod-
ľa zákona č. 281/2015 ustanovuje služobný predpis ministra obrany Slo-
venskej republiky č. 109/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej 
hodnosti v znení neskorších predpisov,

e) do uplynutia maximálnej doby štátnej služby mu chýba najmenej jeden rok,

•	 maximálna doba štátnej služby pre jednotlivé vojenské hodnosti je uve-
dená v prílohe č. 1 k zákonu č. 281/2015; výnimku z tohto ustanovenia 
môže povoliť minister obrany SR; o  výnimku ministra obrany  SR žiada 
PÚ OS SR v prípade navrhnutia občana na prijatie do štátnej služby,

f) v roku prijatia do štátnej služby dosiahne vek najviac 45 rokov,

•	 výnimku z  veku môže povoliť minister obrany SR; o  výnimku mi- 
nistra obrany SR žiada PÚ OS SR v prípade navrhnutia občana na prijatie 
do štátnej služby.
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Do stálej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana (§ 29 ods. 7 zákona 
č. 281/2015), ak:

a) spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p) zákona č. 281/2015 
(uvedené aj v kapitole 2),

b) vykonal štátnu službu v služobnom pomere najmenej 17 rokov,

•	 čas trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere sa profesio-
nálnemu vojakovi započítava v zmysle § 31 zákona č. 281/2015,

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,

•	 kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby (vzdelanie na vojenskú 
hodnosť a vzdelanie na výkon funkcie) sú spresňované vo vyhlásenom 
výberovom konaní,

d) mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50 zákona č. 281/2015,

•	 ďalšie podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti pre občana, ktorý 
je po  skončení služobného pomeru podľa osobitného predpisu bez-
prostredne nasledujúcim dňom prijatý do stálej štátnej služby podľa 
zákona č. 281/2015 ustanovuje služobný predpis hlavného služobného 
úradu č. 104/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej hodnosti,

•	 ďalšie podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti pre občana, ktorý je 
po skončení služobného pomeru podľa osobitného predpisu (nie bez-
prostredne nasledujúcim dňom) prijatý do  stálej štátnej služby podľa 
zákona č. 281/2015 ustanovuje služobný predpis ministra obrany Slo-
venskej republiky č. 109/2015 o podrobnostiach priznávania vojenskej 
hodnosti v znení neskorších predpisov,

e) do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť 
chýbajú najmenej tri roky,

•	 veková hranica pre jednotlivé vojenské hodnosti je uvedená v prílohe 
č. 1 k zákonu č. 281/2015; výnimku z tohto ustanovenia môže povoliť mi-
nister obrany SR; o výnimku ministra obrany SR žiada PÚ OS SR v prípade 
navrhnutia občana na prijatie do štátnej služby.

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí o prijatí do štátnej 
služby je občan prijatý priamo do dočasnej štátnej služby alebo do stálej štátnej 
služby a ustanovený na určenú funkciu v určenom vojenskom útvare OS SR bez vy-
konania základného vojenského výcviku, odborného výcviku alebo dôstojníckeho 
kurzu absolventov vysokých škôl.

3. 3 Výberové konanie na prijatie občana do krátkodobej štátnej služby

Výberové konanie na prijatie občana do krátkodobej štátnej služby na doho- 
dnutú dobu je určené pre občanov SR, ktorí po vymenovaní alebo prijatí do krát-
kodobej štátnej služby ju budú vykonávať najdlhšie jeden rok. Túto dobu možno 
opätovne predlžovať na základe dohody, najviac na tri roky odo dňa vymenovania 
alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby.
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Výberové konanie môže byť vyhlásené v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 281/2015 
v prípade potreby OS SR na dohodnutú dobu na funkcie, ktoré budú vo výberovom 
konaní zverejnené spolu s  plánovanými vojenskými hodnosťami a  ďalšími požia-
davkami na dané funkcie.

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí o prijatí do krátko-
dobej štátnej služby na dohodnutú dobu občan,

a) ktorý nemá priznanú vojenskú hodnosť v zálohe (t. j. občan, ktorý v minu-
losti nevykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo povinnú vojenskú služ-
bu, nebol profesionálnym vojakom alebo príslušníkom Policajného zboru, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Národného bezpečnostného úradu, 
Hasičského a záchranného zboru alebo služobného pomeru ozbrojeného 
príslušníka finančnej správy) je prijatý do prípravnej štátnej služby, počas 
ktorej absolvuje základný vojenský výcvik a odborný výcvik jednotlivca ak 
bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo poddôstojníkov 
alebo základný vojenský výcvik a DKAVŠ ak bude pripravovaný pre hodnostný 
zbor dôstojníkov; po skončení prípravnej štátnej služby bude vymeno-
vaný do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu a súčasne povýšený 
do  vojenskej hodnosti vojak 2.  stupňa alebo vymenovaný do vojenskej 
hodnosti poručík,

b) ktorý má priznanú vojenskú hodnosť v zálohe (t. j. občan, ktorý v minulos-
ti vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo povinnú vojenskú službu 
alebo bol profesionálnym vojakom alebo príslušníkom Policajného zboru, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Národného bezpečnostného úradu, 
Hasičského a záchranného zboru alebo služobného pomeru ozbrojeného 
príslušníka finančnej správy) je prijatý priamo do krátkodobej štátnej služby 
na dohodnutú dobu.

4 PRIEBEH VÝBEROVÝCH KONANÍ

Každé výberové konanie je od jeho vyhlásenia spravidla rozdelené do troch kro-
kov.

4. 1 Prvý krok – podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby

Celý proces výberového konania pre občana, ktorý má záujem o prijatie do štát-
nej služby začína podaním žiadosti o prijatie do štátnej služby.

Najideálnejší spôsob podania si žiadosti je pre občana osobná návšteva regru-
tačnej skupiny. Pri prvej návšteve stačí priniesť občiansky preukaz, prípadne aj 
vodičský preukaz. Príslušník regrutačnej skupiny mu na základe údajov z jeho ob-
čianskeho preukazu a jeho záujmu o prijatie do štátnej služby vygeneruje žiadosť 
o prijatie a čestné vyhlásenie, ktoré občan podpíše. Zároveň ho poučí o ďalšom po-
stupe.
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Občan môže žiadosť podať aj poštou alebo elektronickými prostriedkami pod-
písanú zaručeným elektronickým podpisom. Ak občan podal žiadosť elektronický-
mi prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné 
doručiť regrutačnej skupine žiadosť aj písomne, a to najneskôr do 5 dní odo dňa 
podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

4. 2 Druhý krok – posúdenie zákonných podmienok a doloženie potrebných 
dokladov

Prvý a  druhý krok výberového konania sa vykonáva na regrutačnej skupine 
PÚ OS SR. Regrutačná skupina občana po podaní žiadosti o prijatie do štátnej služby 
vyzve, aby najneskôr do určeného termínu stanoveného vo vyhlásenom výberovom 
konaní predložil osobne na regrutačnej skupine kompletné požadované doklady.

Vo výberovom konaní občan predloží (v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 281/2015):

a) vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené 
v § 16 ods. 8 písm. a) a b) zákona č. 281/2015,

b) životopis,

c) občiansky preukaz,

d) doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osved-
čenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,

e) potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,

f) čestné vyhlásenie, že:

1. sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),

2. ovláda štátny jazyk,

3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d), 

4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedze-
né alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo ku dňu prijatia do štátnej služ-
by vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa 
§ 13 skončí, preruší alebo pozastaví, 

5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,

6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,

7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,

g) osvedčenú kópiu rodného listu,

h) potvrdenie ošetrujúceho lekára o  spôsobilosti vykonať previerku fyzickej 
zdatnosti.

Všetky potrebné tlačivá môže občan obdržať na regrutačnej skupine alebo si ich 
stiahnuť na internetovej stránke www.regrutacia.sk v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“.

Príslušníci regrutačnej skupiny preveria, či občan spĺňa základné predpoklady 
na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka. Po predložení vyššie uvede-
ných dokladov a ich posúdení je občan najmenej sedem dní pred konaním pozvaný 
oddelením výberu personálu PÚ OS SR zúčastniť sa na čiastkovom výberovom ko-
naní (na posúdenie psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti).
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4. 3 Tretí krok – posúdenie spôsobilostí

Tretí krok výberového konania je realizovaný Odborom doplňovania a výberu 
personálu PÚ OS SR (ďalej len „ODVP“) v Liptovskom Mikuláši a v Ústrednej vojen-
skej nemocnici SNP v Ružomberku (ďalej len „ÚVN“).

Na vykonanie tretieho kroku výberového konania je občan pozvaný písomnou 
pozvánkou, ktorá mu je zaslaná doporučenou zásielkou (cestu na ODVP v Liptov-
skom Mikuláši si občan hradí sám).

Na ODVP občan absolvuje:

a) Posúdenie psychickej spôsobilosti

•	 vykonáva ho psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psycholo-
gickej činnosti psychodiagnostickým vyšetrením v zmysle § 3 vyhlášky 
Ministerstva obrany SR č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spô-
sobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, 
o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej 
zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka 
a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na vý-
kon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie (ďalej 
len „vyhláška č. 426/2015“), pričom psychológ u občana zisťuje:

- intelektovú kapacitu, psychomotorické tempo a vybrané charakteris-
tiky pozornosti,

- osobnostné predpoklady zamerané na emocionálnu stabilitu, adap-
tabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné 
prejavy sociálne rizikového správania a spôsobilosť na vyslanie na pl-
nenie úloh mimo územia SR,

- schopnosť sociálneho kontaktu a kooperácie alebo riadiacich pred-
pokladov,

•	 po ukončení posúdenia psychickej spôsobilosti psychológ s  občanom 
vykoná osobný pohovor, na základe ktorého je vydaný záver psycho-
diagnostického vyšetrenia.

Obrázok 2: Prebiehajúce psychodiagnostické vyšetrenie
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b) Previerku fyzickej zdatnosti

•	 vykonávajú ju príslušníci výberovej komisie preskúšaním pohybovej vý-
konnosti,

•	 pohybová výkonnosť sa preskúšava v troch disciplínach, z ktorých jedna 
je povinná a dve voliteľné:

1. voliteľná disciplína:

- ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde (muži),

- ľah – sed s otáčaním trupu alebo skok do diaľky z miesta (ženy),

2. voliteľná disciplína:

- člnkový beh 10 x 10 m alebo beh na 60 metrov,

3. povinná disciplína:

- beh na 12 minút.

Obrázok 3: Prebiehajúca previerka fyzickej zdatnosti

Tabuľka 2: Normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana

pre príslušné disciplíny

Disciplína Veková kategória
Norma pohybovej výkonnosti

muži ženy

beh na 12 min.

do 25 rokov 2 430 metrov 2 020 metrov

od 25 do 30 rokov 2 330 metrov 1 950 metrov

od 30 do 35 rokov 2 240 metrov 1 880 metrov

od 35 do 40 rokov 2 160 metrov 1 820 metrov

od 40 do 45 rokov 2 080 metrov 1 760 metrov

od 45 do 50 rokov 2 010 metrov 1 700 metrov

50 a viac rokov 1 850 metrov 1 580 metrov
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člnkový beh 
10 x 10 m

do 25 rokov 27,7 sekundy 30,9 sekundy

od 25 do 30 rokov 28,1 sekundy 31,5 sekundy

od 30 do 35 rokov 28,6 sekundy 32,1 sekundy

od 35 do 40 rokov 29,0 sekundy 32,5 sekundy

od 40 do 45 rokov 29,3 sekundy 33,0 sekundy

od 45 do 50 rokov 29,7 sekundy 33,5 sekundy

50 a viac rokov 30,5 sekundy 34,4 sekundy

beh na 60 m

do 25 rokov 9,0 sekundy 10,0 sekundy

od 25 do 30 rokov 9,2 sekundy 10,2 sekundy

od 30 do 35 rokov 9,4 sekundy 10,4 sekundy

od 35 do 40 rokov 9,6 sekundy 10,6 sekundy

od 40 do 45 rokov 9,8 sekundy 10,8 sekundy

od 45 do 50 rokov 10,0 sekundy 11,0 sekundy

50 a viac rokov 10,8 sekundy 11,8 sekundy

ľah - sed
s otáčaním

trupu

do 25 rokov 44 opakovaní za min. 36 opakovaní za min.

od 25 do 30 rokov 41 opakovaní za min. 33 opakovaní za min.

od 30 do 35 rokov 38 opakovaní za min. 30 opakovaní za min.

od 35 do 40 rokov 35 opakovaní za min. 28 opakovaní za min.

od 40 do 45 rokov 33 opakovaní za min. 26 opakovaní za min.

od 45 do 50 rokov 31 opakovaní za min. 23 opakovaní za min.

50 a viac rokov 26 opakovaní za min. 19 opakovaní za min.

zhyby
na hrazde

do 25 rokov 6 opakovaní

od 25 do 30 rokov 5 opakovaní

od 30 do 35 rokov 4 opakovania

od 35 do 40 rokov 3 opakovania

od 40 do 45 rokov 3 opakovania

od 45 do 50 rokov 2 opakovania

50 a viac rokov 1 opakovanie

skok do diaľky 
z miesta

do 25 rokov 174 centimetrov

od 25 do 30 rokov 167 centimetrov

od 30 do 35 rokov 161 centimetrov

od 35 do 40 rokov 156 centimetrov

od 40 do 45 rokov 151 centimetrov

od 45 do 50 rokov 146 centimetrov

50 a viac rokov 137 centimetrov
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c) Personálne poradenstvo, v rámci ktorého príslušníci výberovej komisie for-
mou osobného pohovoru konzultujú s občanom jeho profesijný život, pra-
covné skúsenosti a odborné vedomosti za účelom stanovenia vhodnej fun- 
kcie, ktorú bude vykonávať v štátnej službe.

Po úspešnom ukončení previerky fyzickej zdatnosti je občanovi stanovený ter-
mín posúdenia zdravotnej spôsobilosti, ktoré bude vykonané v ÚVN v Ružomberku. 
Lekári v ÚVN posúdia zdravotnú spôsobilosť občana v zmysle vyhlášky č. 426/2015 
(cestu do ÚVN si občan hradí sám).

4. 4 Skončenie výberového konania

Výberové konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o  jeho 
prijatí alebo neprijatí do štátnej služby alebo späťvzatím žiadosti o prijatie do štát-
nej služby. Výsledok výberového konania služobný úrad písomne oznámi občanovi 
do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok pre prijatie do štátnej služby. Túto 
povinnosť služobný úrad splní, ak oznámenie odošle v uvedenej lehote.

5 DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA A AKTÍVNE ZÁLOHY

Pre občanov, ktorí sa chcú podieľať na plnení úloh OS SR, ale napriek tomu rad-
šej preferujú „civilný život“ a nechcú vykonávať štátnu službu profesionálnych voja-
kov, je určený projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo aktívnych záloh.

5. 1 Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava (ďalej len „DVP“) je určená pre občanov  SR 
od  19  rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a  získať základné vedomosti 
a zručnosti potrebné pre plnenie úloh OS SR a krízového manažmentu a nemajú 
priznanú vojenskú hodnosť v zálohe. Teda pre občanov, ktorí v minulosti nevyko-
nali dobrovoľnú vojenskú prípravu (ani ju nezačali) alebo povinnú vojenskú službu, 
neboli profesionálnymi vojakmi alebo príslušníkmi Policajného zboru, Zboru vä-
zenskej a justičnej stráže SR, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a zá-
chranného zboru alebo príslušníkmi v služobnom pomere ozbrojeného príslušníka 
finančnej správy.

DVP trvá súvisle 11 týždňov v súlade so zákonom č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej 
vojenskej príprave a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 378/2015“) v Základni výcviku a mobilizačného dopl-
ňovania Martin. Vojakom DVP je počas prípravy poskytnuté bezplatné ubytovanie 
a stravovanie, je im zapožičaná výstroj a výzbroj a sú im preplácané cestovné ná-
klady. Počas prípravy je vojakom DVP vyplatená suma cca 1 190,- € (suma je platná 
pre rok 2021, je závislá od výšky životného minima). Zákonom je garantované aj 
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zachovanie poberania všetkých sociálnych dávok a príspevku v nezamestnanosti, 
ak má naň občan nárok. V prípade zamestnaného občana je zákonníkom práce ga-
rantované, že zamestnávateľ ho nemôže prepustiť.

Po úspešnom vykonaní DVP:

•	 bude vojak DVP povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa,

•	 bude zaradený do záloh OS SR,

•	 má vojak DVP možnosť požiadať o zaradenie do aktívnych záloh OS SR 
(do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa alebo slobodník),

•	 má vojak DVP možnosť požiadať o prijatie do dočasnej štátnej služby bez vy-
konania prípravnej štátnej služby podľa § 27 zákona č. 281/2015 a ustanove-
nie do funkcie v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov.

Upozornenie: V prípade úspešného skončenia DVP v oficiálnom termíne je vojak 
DVP povýšený do hodnosti vojak 2. stupňa a podľa platnej legislatívy nie je mož-
né prijať ho do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ alebo kadet (tzn. nie 
je možné absolvovať štúdium na AOS vo vojenskom vysokoškolskom študijnom 
programe, dôstojníckom kurze pre absolventov civilných vysokých škôl ...).

Občan, ktorý do DVP nastúpi, ale ukončí ju skôr ako sa má DVP oficiálne ukončiť 
(napr. na základe vlastného rozhodnutia) bude tiež zaradený do záloh OS SR, ale 
s hodnosťou vojak 1. stupňa. Taktiež má možnosť požiadať o zaradenie do aktívnych 
záloh OS SR (do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa). Takýto vojak DVP 
má však aj možnosť prijatia do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ alebo 
kadet (ak splní podmienky výberového konania).

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 378/2015 možno do DVP prijať občana, ak

a) požiadal o prijatie do DVP,

•	 občan podáva žiadosť na regrutačnú skupinu osobne, písomne ale-
bo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým 
podpisom; ak občan podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepod-
písanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť 
aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektro-
nickými prostriedkami,

b) mu vznikla branná povinnosť alebo brannú povinnosť dobrovoľne prevzal,

•	 branná povinnosť vzniká občanovi – mužovi 1. januára kalendárneho 
roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky; žena, môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť 
od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (o povolení dobrovoľne pre-
vziať brannú povinnosť rozhoduje okresný úrad v sídle kraja na základe 
písomnej žiadosti),

c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

•	 občan preukazuje občianskym preukazom,
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d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Sloven-
skej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je

1. členským štátom Európskej únie, alebo

2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obra-
nu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

e) je bezúhonný,

•	 posudzuje sa na základe výpisu z  registra trestov, ktorý od Generálnej 
prokuratúry žiada regrutačná skupina; v prípade, že má občan vo výpise 
akýkoľvek záznam, bezúhonnosť občana posudzuje právny poradca ria-
diteľa PÚ OS SR podľa § 7 ods. 5 zákona č. 378/2015,

f ) je spoľahlivý,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením; v prípade pochybností, spoľahli-
vosť občana posudzuje právny poradca riaditeľa PÚ OS SR podľa § 7 ods. 
6 zákona č. 378/2015,

g) ovláda štátny jazyk,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,

h) dosiahol najmenej stredné odborné vzdelanie,

•	 občan preukazuje príslušným dokladom o ukončenom vzdelaní,

i) ku dňu prijatia do DVP nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mi-
moriadnej služby podľa osobitného predpisu,

•	 na vyžiadanie od regrutačnej skupiny potvrdzuje odbor obrany štátu 
okresného úradu v sídle kraja,

j) je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,

•	 zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár v ÚVN v Ružomberku v rámci pri-
jímacieho konania na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie, lekár-
skou prehliadkou a vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných 
alebo psychotropných látok v organizme; psychická spôsobilosť sa vyko-
náva psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ,

•	 zdravotná spôsobilosť a  psychická spôsobilosť je posudzovaná v  súla-
de s vyhláškou Ministerstva obrany SR č. 380/2015 Z. z. o posudzovaní 
zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobro-
voľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh 
a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby 
alebo alternatívnej služby (ďalej len „vyhláška č. 380/2015“),

k) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením,
l) úspešne absolvoval prijímacie konanie.
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V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 378/2015 do DVP nemožno prijať občana, ktorý

a) vykonáva štátnu službu v služobnom pomere,

•	 aktívni profesionálni vojaci alebo príslušníci Policajného zboru, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže SR, Národného bezpečnostného úradu, Ha-
sičského a  záchranného zboru alebo príslušníci v služobnom pomere 
ozbrojeného príslušníka finančnej správy,

b) je zaradený do záloh ozbrojených síl, okrem občana, ktorý bol na základe 
posúdenia jeho spôsobilosti vykonať vojenskú službu odvedený, ale vojen-
skú službu nevykonal a branná povinnosť mu trvá,

•	 bývalí príslušníci DVP (aj keď ju len začali, ale neukončili v oficiálnom ter-
míne), absolventi povinnej vojenskej služby, profesionálni vojaci alebo 
príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Ná-
rodného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru ale-
bo príslušníci v služobnom pomere ozbrojeného príslušníka finančnej 
správy.

Priebeh prijímacieho konania do DVP je podobný priebehu výberového kona-
nia na prijatie do štátnej služby s tým rozdielom, že v prijímacom konaní do DVP sa 
nevykonáva previerka fyzickej zdatnosti, zdravotná spôsobilosť sa posudzuje na zá-
klade výpisu zo  zdravotnej dokumentácie (občan nepotrebuje podstúpiť žiadne 
ďalšie vyšetrenia) a psychická spôsobilosť občana sa posudzuje menej náročným 
psychodiagnostickým vyšetrením.

Prijímacie konanie sa skončí oznámením PÚ OS SR občanovi o jeho prijatí ale-
bo neprijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo späťvzatím žiadosti o  prija-
tie do  DVP. Výsledok prijímacieho konania PÚ OS SR písomne oznámi občanovi 
do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok na prijatie DVP.

5. 2 Aktívne zálohy

Aktívne zálohy sú v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povin-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 570/2005“) časťou záloh ozbrojených síl, ktoré sa v stave bezpečnosti 
štátu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh pripravujú na výkon mimo-
riadnej služby v ozbrojených silách a plnia úlohy ozbrojených síl. Vojak v aktívnej 
zálohe môže byť povolaný na plnenie úloh ozbrojených síl v stave bezpečnosti 
na základe rozhodnutia vlády SR na návrh ministra.

Aktívne zálohy sú určená pre vojakov v zálohe, teda pre občanov SR, ktorí v mi-
nulosti vykonali dobrovoľnú vojenskú prípravu (aj tých, ktorí ju začali a neukončili 
v oficiálnom termíne) alebo povinnú vojenskú službu, boli profesionálnymi vojakmi 
alebo príslušníkmi Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Národ-
ného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkmi 
v služobnom pomere ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
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Vojak v  aktívnej zálohe vykonáva počas zaradenia pravidelné cvičenia vo  vo-
jenskom útvare, kde bol vojak aktívnych záloh zaradený. Vojaka v aktívnej zálohe 
povoláva na pravidelné cvičenie vojenský útvar doručením oznámenia. Pravidelné 
cvičenie sa vykonáva vo forme vojenského vyučovania a vojenského výcviku spra-
vidla v trvaní dvoch týždňov jedenkrát ročne.

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí v zmysle § 14c zákona č. 570/2005:

a) motivačný príspevok v sume 600,- € za každý kalendárny rok zotrvania v ak-
tívnych zálohách,

b) pomerná časť hodnostného platu patriaceho za čas pravidelného cvičenia 
alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustanoveného pre vojenskú hodnosť, 
ktorú dosiahol,

c) naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo pl-
nenia úloh ozbrojených síl,

d) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravi-
delného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbroje-
ných síl a späť v cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy  
na železničnej dráhe alebo v cene cestovného lístka pravidelnej autobusovej  
dopravy.

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh 
ozbrojených síl náhrada príjmov z podnikania v sume pomernej časti priemernej 
mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva 
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe začal pravi-
delné cvičenie alebo plnenie úloh ozbrojených síl, ak nie je zamestnanec. Náhrada 
príjmov z podnikania sa vojakovi v aktívnej zálohe poskytne aj za čas nevyhnutný 
na prepravu z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta pravi-
delného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť, ak miesto pravidelného 
cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl je natoľko vzdialené od trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu vojaka v aktívnej zálohe, že cesta verejnou dopravou 
trvá viac ako šesť hodín.

Vojenský útvar uhrádza náklady na náhradu mzdy a náklady na poistné platené 
zamestnávateľom podľa osobitných predpisov zamestnávateľovi do konca nasle-
dujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia 
úloh ozbrojených síl.

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 570/2005 môže byť do aktívnych záloh zaradený 
vojak v zálohe, ak

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou 
hodnosťou, do ktorej má byť zaradený,

•	 najmenej stredné odborné vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plá-
novanou vojenskou hodnosťou vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik,

REGRUTÁCIA A SYSTÉM DOPLŇOVANIA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY



22

POZNÁMKY

VOJENSKÁ OSVETA 1/2021

•	 najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné od-
borné vzdelanie a  bude zaradený do funkcie s  plánovanou vojenskou 
hodnosťou čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmaj-
ster,

•	 vysokoškolské vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vo-
jenskou hodnosťou poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník 
a plukovník,

b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť 
zaradený alebo vojenskú hodnosť v  tom istom hodnostnom zbore najviac 
o  jeden stupeň nižšiu alebo o  dva stupne vyššiu, než aká je plánovaná  
na výkon tejto funkcie,

•	 napr. vojak v zálohe s hodnosťou rotmajster, môže byť zaradený na funk-
ciu s  plánovanou hodnosťou čatár, rotný, rotmajster a  nadrotmajster; 
vojak v  zálohe s  hodnosťou desiatnik, môže byť zaradený na funkciu 
s  plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa, slobodník a  desiatnik; vojak 
v zálohe s hodnosťou čatár, môže byť zaradený na funkciu s plánovanou 
hodnosťou čatár a rotný,

•	 vojenskú hodnosť v zálohe potvrdzuje na vyžiadanie od regrutačnej sku-
piny odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja,

c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, 
ak sa vyžadujú,

•	 ak sa pri funkcii vyžadujú, sú uvedené v oznámení Ministerstva obrany 
SR o zaraďovaní vojakov v zálohe do aktívnych záloh a vyhodnocuje ich 
veliteľ vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v aktívnej zálohe pripra-
vovaný,

d) je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,

•	 zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár v ÚVN v Ružomberku na základe 
výpisu zo zdravotnej dokumentácie bez osobnej účasti vojaka v zálohe; 
psychická spôsobilosť sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením, 
ktoré vykonáva psychológ,

•	 zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť je posudzovaná v súlade 
s vyhláškou č. 380/2015 Z. z.,

e) je bezúhonný,

•	 posudzuje sa na základe výpisu z  registra trestov, ktorý od Generálnej 
prokuratúry žiada regrutačná skupina; v prípade, že má občan vo výpise 
akýkoľvek záznam, bezúhonnosť občana posudzuje právny poradca ria-
diteľa PÚ OS SR podľa § 14 ods. 6 zákona č. 570/2005,

f ) je spoľahlivý,

•	 občan preukazuje čestným vyhlásením; v  prípade pochybností, spoľa- 
hlivosť občana posudzuje právny poradca riaditeľa PÚ OS SR podľa § 14 
ods. 7 zákona č. 570/2005,
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g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

•	 nepriamo potvrdzuje odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja, 
ktorý keď potvrdí, že je občan vojak v zálohe, trvá mu teda branná povin-
nosť a teda musí mať trvalý pobyt na území SR,

h) je občanom,

•	 nepriamo potvrdzuje odbor obrany štátu okresného úradu v sídle kraja, 
ktorý keď potvrdí, že je občan vojak v zálohe, trvá mu teda branná povin-
nosť a teda musí byť občanom,

i) nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo 
ods. 2 zákona č. 570/2005,

•	 na vyžiadanie od regrutačnej skupiny potvrdzuje odbor obrany štátu 
okresného úradu v sídle kraja,

j) uzatvoril dohodu o zaradení.

Zaradenie vojaka v zálohe do aktívnych záloh sa začína zverejnením „Oznáme-
nia o zaradení“ v prostriedkoch masovej komunikácie.

Vojak v zálohe žiadajúci o zaradenie do aktívnych záloh na základe „Oznámenia 
o zaradení“ predloží žiadosť vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh Perso-
nálnemu úradu OS SR prostredníctvom regrutačných skupín.

K žiadosti vojak v zálohe priloží:

a) výpis zo zdravotnej dokumentácie v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 570/2005,

b) osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

c) osvedčenú kópiu dokladu o získanom oprávnení, ktoré sa vyžaduje na vý-
kon špecializovaných činností alebo certifikovaných činností podľa osobit-
ných predpisov,

d) čestné vyhlásenie o spoľahlivosti v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 570/2005,

e) osobný dotazník, ktorého vzor je uvedený na stránke www.regrutacia.sk ale-
bo je k dispozícii na regrutačnej skupine.

Žiadosť spolu s kompletnými požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
regrutačnej skupine najneskôr do dátumu určeného v „Oznámení o zaradení“ zve-
rejnenom v prostriedkoch masovej komunikácie.

PÚ OS SR po doručení žiadosti o zaradenie overí úplnosť priloženej dokumentá-
cie a vyhodnotí splnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) 
až i) zákona č. 570/2005.

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár v ÚVN v Ružomberku na základe výpi-
su zo zdravotnej dokumentácie bez osobnej účasti vojaka v zálohe v súlade s vy-
hláškou č. 380/2015.
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Vojak v zálohe, ktorý spĺňa podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), e) až i) záko-
na č. 570/2005 a je zdravotne spôsobilý je písomne pozvaný na vykonanie psycho-
diagnostického vyšetrenia v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 570/2005. Miesto a termín 
vykonania psychodiagnostického vyšetrenia sú určené v písomnej pozvánke. Toto 
vyšetrenie vykonáva psychológ na pracovisku ozbrojených síl, spravidla na ODVP 
PÚ OS SR v Liptovskom Mikuláši.

Splnenie odborných požiadaviek na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zá-
lohe zaradený, ak sa vyžadujú podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 570/2005 vyho- 
dnocuje veliteľ vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v aktívnej zálohe pripravo-
vaný a taktiež písomne uzatvára dohodu o zaradení do aktívnych záloh.

PÚ OS SR vojakovi v zálohe písomne oznámi nesplnenie podmienok na zarade-
nie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až i) zákona č. 570/2005.

Veliteľ vojenského útvaru vojakovi v zálohe taktiež písomne oznámi nesplnenie 
podmienky na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 570/2005, alebo že 
nebol vybratý na zaradenie do aktívnych záloh vo vojenskom útvare.

6 BENEFITY SLUŽBY V OZBROJENÝCH SILÁCH SR

Táto kapitola bude venovaná benefitom služby v OS SR aj kvôli tomu, že občania 
sa častokrát pýtajú prečo by mali slúžiť v OS SR, prečo by mali vykonať DVP alebo 
prečo by mali byť zaradení do aktívnych záloh. 

6. 1 Štátna služba profesionálnych vojakov

a) Všeobecné benefity:

•	 zamestnanie v stabilnom štátnom rezorte,

•	 platové náležitosti

- hodnostný plat,

- zvýšenie funkčnej tarify v závislosti od charakteru vykonávanej funk-
cie,

- zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,

- príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,

- stabilizačný príspevok,

- ďalšie príspevky v závislosti od vykonávanej funkcie,

•	 sociálne zabezpečenie

- náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny za cestu do  do-
hodnutého miesta k rodine a späť jedenkrát za každý týždeň,

- dovolenka šesť týždňov (sedem týždňov po 17 rokoch štátnej služ-
by),

- v oblasti nemocenského zabezpečenia je nárok na náhradu služob-
ného príjmu pri ochorení alebo úraze,
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- v oblasti výsluhového zabezpečenia je nárok na výsluhový príspe-
vok (od 10 do 25 rokov štátnej služby); nárok na výsluhový dôcho-
dok (nad 25 rokov štátnej služby); odchodné pri odchode do zálohy 
(od 13 rokov štátnej služby),

- preventívna rehabilitácia (od 17 rokov služby),

•	 materiálne zabezpečenie

•	 odborný a profesionálny rast,

•	 možnosť služby v štruktúrach medzinárodného krízového manažmentu.

b) Benefity štúdia na vojenskej vysokej škole:

•	 štúdium, ubytovanie, strava a výstrojné súčiastky zadarmo,

•	 mesačný plat počas celého štúdia vo výške minimálnej mzdy,

•	 možnosť získania študijného štipendia,

•	 po úspešnom ukončení štúdia garancia zamestnania v OS SR.

6. 2 Dobrovoľná vojenská príprava

Vykonaním DVP má občan možnosť absolvovať vojenský výcvik a získať základ-
né vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh OS SR a krízového manažmen-
tu bez záväzku ďalšej služby v OS SR, pričom občan získa vojenskú hodnosť v zálohe 
a na základe tohto môže byť zaradený do aktívnych záloh. Počas prípravy dostane 
bezplatné ubytovanie a stravovanie, bude mu zapožičaná výstroj a výzbroj a budú 
mu preplatené cestovné náklady. Vojakovi DVP bude počas prípravy vyplatená 
suma cca 1 190,- €. Zákonom je garantované aj zachovanie poberania všetkých so-
ciálnych dávok a príspevku v nezamestnanosti, ak má občan naň nárok.

6. 3 Aktívne zálohy

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí motivačný príspevok v sume 600,- € za každý 
kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách, pomerná časť hodnostného platu, 
patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustano-
veného pre vojenskú hodnosť, ktorú dosiahol. Ďalej naturálne náležitosti primerané 
potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, náhrada ces-
tovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo 
do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť v cene cestovného lístka 
2. triedy verejnej osobnej dopravy na železničnej dráhe alebo v cene cestovného 
lístka pravidelnej autobusovej dopravy.

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh 
ozbrojených síl náhrada príjmov z podnikania v sume pomernej časti priemernej 
mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva 
roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe začal pravi-
delné cvičenie alebo plnenie úloh ozbrojených síl, ak nie je zamestnanec. Náhrada 
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príjmov z podnikania sa vojakovi v aktívnej zálohe poskytne aj za čas nevyhnutný 
na prepravu z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta pravi-
delného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť, ak miesto pravidelného 
cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl je natoľko vzdialené od trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu vojaka v aktívnej zálohe, že cesta verejnou dopravou 
trvá viac ako šesť hodín.

Vojenský útvar uhrádza náklady na náhradu mzdy a náklady na poistné platené 
zamestnávateľom podľa osobitných predpisov zamestnávateľovi do konca nasle-
dujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia 
úloh ozbrojených síl.

7 ŠTATISTICKÝ PREHĽAD

PÚ OS SR prostredníctvom regrutačných skupín každoročne prijíma od občanov 
SR množstvo žiadostí o prijatie do štátnej služby v rámci vyhlásených výberových 
konaní. Týchto občanov následne PÚ OS SR sprevádza celým procesom výberového 
konania až po jeho ukončenie. V tabuľkách č. 3 až č. 5 je uvedený stav za výcvikové 
roky 2018 – 2020.

Tabuľka 3: Štatistický prehľad VR 2018

Výberové konanie Počet výberových 
konaní

Počet prijatých
žiadostí

Počet prijatých 
do štátnej služby

prípravná štátna služba 
funkcia čakateľ 4 1202 423

prípravná štátna služba 
funkcia kadet DKAVŠ 1 346 91

prípravná štátna služba 
funkcia kadet AOS 2 513 134

dočasná/stála 
štátna služba 4 179 55

Spolu 11 2240 703

Tabuľka 4: Štatistický prehľad VR 2019

Výberové konanie Počet výberových 
konaní

Počet prijatých
žiadostí

Počet prijatých 
do štátnej služby

prípravná štátna služba 
funkcia čakateľ 4 1987 571

prípravná štátna služba 
funkcia kadet DKAVŠ 1 486 98

prípravná štátna služba 
funkcia kadet AOS 2 486 128

dočasná/stála 
štátna služba 7 365 111

Spolu 14 3324 908
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Tabuľka 5: Štatistický prehľad VR 2020

Výberové konanie Počet výberových 
konaní

Počet prijatých žia-
dostí

Počet prijatých 
do štátnej služby

prípravná štátna služba 
funkcia čakateľ 4 2714 570

prípravná štátna služba 
funkcia kadet DKAVŠ 2 495 124

prípravná štátna služba 
funkcia kadet AOS 2 624 163

dočasná/stála 
štátna služba 12 447 73

Spolu 20 4280 930

8 ZÁVER

V  uvedenom článku som zhodnotil podmienky prijatia občanov do OS SR, 
do dobrovoľnej vojenskej prípravy a zaradenia do aktívnych záloh, pričom som vy-
chádzal z aktuálne platnej legislatívy a aktuálne zaužívaných postupov a činností.

Vzhľadom na to, že personálna práca v podmienkach OS SR je pre občana 
SR neznáma a môže sa javiť ako komplikovaná, je veľmi dôležité nasmero-
vať pozornosť prípadných záujemcov o prijatie do štátnej služby, do dobrovoľ-
nej vojenskej prípravy alebo o zaradenie do aktívnych záloh na stránku www.
regrutacia.sk, prípadne na skúsených príslušníkov regrutačných skupín Per-
sonálneho úradu OS SR, ktorí občanovi erudovane odpovedia na jeho otázky.
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venskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak 
v zálohe zaradený v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva obrany SR č. 380/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilos-
ti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na  jej výkon 
a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon 
mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.

Vyhláška Ministerstva obrany SR č. 426/2015 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti 
občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania 
psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na  prijatie do štátnej 
služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálne-
ho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie.

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

TÉMY NA VEDENIE ZÁVEREČNEJ DISKUSIE

1. Čo je úlohou regrutačných skupín?

2. Aká je hlavná internetová stránka určená k regrutácii a čo je jej obsahom?

3. Aké sú základné podmienky prijatia do štátnej služby? Uveďte ďalšie pod-
mienky prijatia do štátnej služby v závislosti na druhu štátnej služby.

4. Aký priebeh má výberové konanie?

5. Čo je dobrovoľná vojenská príprava a čo sú aktívne zálohy?
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